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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde: 
Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı, Avrupa Konseyi 

çalışmaları ve Türk işçilerinin durumu. 

Muğla Milletvekili Ünat Demir, 29 Ocak 1977 
tarihinde Tunaîı Hilmi Caddesinde vukubulan sal
dırı olayı vo 

Ağn Milletvekili Mir Bahattin Yardımcı da, tek
nik öğretmenlerin özlük haklan konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar* 

Konya Milletvekili Şener Battal'm, Asker kişi
lere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi (2/645) nin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi kabul edildi. 

Açık oya sunulan: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara

sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması

nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarının (1/270) (S. Sayısı : 325), oyların ayrımı so
nucunda kabul edildiği açıklandı. 

18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu
nun 10 ncu maddesine fıkraîar eklenmesine dair ka
nun tasarısı ile tekliflerinin (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 
2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) 1 nci 
maddesi üzerinde bir süre gösüşüldüj 

8 Şubat 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahtnet Çakmak 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 2 . 1977 Cuma 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ve 2 arkadaşının, 1970 öncesi emeklilerle diğer bütün 
emeklilerin durumlarını denk hale getirmek için 5434 
saysh T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tek-
llffi (2/777) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, Cilt 

7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uhığ-
bay)'m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi 3.2.1977) 

3. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 • doğumlu Muzaffer 
Öner'in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyannea 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. 
Sayısı : 445) (Dağîtma tarihi 3 . 2 . 1977) (GÜNDE
ME) 

4. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyann
ea ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) (GÜN
DEME) 

5. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kaysîîı Ramazanoğîu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1977) (GÜNDE
ME) 

6. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıktan tezkereleri (M. Meclisi : 1/484; 
C. Scntosu : 1/520) (M. Meclisi & Sayısı: 450; C. Se
natosu S, Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi: 4 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 

Yazdı Sorular 
7. — Erzurum Milletvekili Selçuk Eıverdi'nin, 

Erzurum - Aşkale Şark Linyitleri İşletmesindcki gre
ve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1628) 

8. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyrgil'in, 
Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan 
«Karşılıklı Teknik îşbirîiği» Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/1629) 
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9. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğiu'nun, Dün
ya Gazetesinin «Herkese Bir Konut» girişiminin 
gerçekleşme imkânının olup olmadığına ilişkin İmar 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1630) 

10. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'mn, Film 
Kontrol Komitesince oynatılmasına izin verilen film
lerin mahallî zabıtaca denetlenmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazıh soru önergesi. (7/1631) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, Muş - Kızılağaç - Yürecik köyü ilkokul ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1632) 

12. — Ankara Milletvekili Muammer Ahcı'nın, 
Ankara - Şereflikoçhisar ilçesinde açıldığı bildirilen 
Ticaret Lisesinin öğrenime başlamasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1633) , 

13. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Sa
vaştepe öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde okutul
duğu iddia edilen yemek duasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1634) 

14. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, patetes üreticisi lehine alınacak tedbirlere ilişkin 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1635) 

15. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Şeker Şirketinin pancar ekim alanlarını daraltan ka
rarma ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1636) 

16. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Gündoğmuş - Güzelbağ Kasabası Ortaokuluna 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öııergesı. 
(7/1637) 

7 . 2 . 1 9 7 7 Pazartesi 

Teklif 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, 5434 

sayıh Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi. (2/778) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 
2. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donneî Doug-

las Şirketi konularına ilişkin olarak Adaletin yerine ge

tirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkındaki an
laşmanın 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ge
reğince Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunul
masına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/791) (S. Sayısı: 
449) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

8 . 2 . 1977 Sah 

Tasarı 
1. — 1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/529) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

''Tezkere 

2. — Tunceli Milletvekili Nihat Saltık'ın Yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/792) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nununun 3 ncü maddesinn 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine ilişkin kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 2/511; C. Se
natosu : 2/104) (M. Meclisi S. Sayısı: 272'ye 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 594) (Dağoîma tarihi : 
8 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

4. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş ül
keler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanların 
yaşlılık ayhkarı halikında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nn, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimizin 

emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili Ke
nan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal lş3eır ve Plan komisyonları 
raporları (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

5. — Istanbuil Milletvekili Engin Ünsal'm, 5953 

sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 6 nci 

maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin yasa de

ğişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Dağıtma tarihi : 

7 . 2 i 1977) (GÜNDEME) 

— 468 — 



M. Meelisi B : 42 8 . 2 . 1977 O : 1 

Sözlü Soru 
6. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 

nun, barit cevheri işleten ve üreten firmalara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söziü soru 
önergesi. (6/416) 

Yazılı Sorular 
7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel İl Ge

nci Meclisi üyelerine ait yetkilerin bakanlık tarafın
dan geri alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/1638) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon - Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinin lise binaları
nın yapılmasına ilişkin Millî Eğitm Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1639) 

9. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, SEKA Ak
deniz Selüloz Sanayi tesislerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önerges. (7/1640) 

10. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın Türkiye' 
nin Cezayir Büyükelçisine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1641) 

11. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Tra
fik Muayene ve İmtihan Komisyonlarından Karayol
ları temsilcilerinin çekilmesine ilişkin Bayındırlık Ba
kanından yazıh soru önergesi. (7/1642) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin adları oku
nunca lütfen işaret etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, arazileri istimlâk edilen şahıslara Seka 
Fabrikasında iş verilmesine ilişkin Sanayi ve Teknolo
ji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1643) 

13. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, Çakırözü ve Akyuva köy yoluna ilişkin Köy 
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1644) 

14. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, Dinar - Dazkırı yolunun yapımı ve tamirine 
ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1645) ' 

15. — Samsun Milletvekili İlyas Kılaç'm, Sam
sun - Vezirköprü - Yağınözü köyünden bazı kişilerin 
orman arazisini mülk edinmek istemelerine ilişkin 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1646) 

16. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, Afyonkarahisar Topraksu eski Başmühen
disine ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1647) 

Meclis Araştırması 
17. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 

arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve ve Bozcaada il
çelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amaciyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü- • 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaş
lar, tezkere göndermek suretiyle yoklamaya dahil 
olabilirler. 

Gerekti çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 42 nci Birleşimim açıyorum, 

III. — YOKLAMA 
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IV, ~ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, yurt 
dışında çalışan işçi sorunları ve Libya'da meydana 
gelen olaylar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi vardır, üç 
arkadaşa söz vereceğim. 

Sayın Ekrem Kangal, yurt dışında çalışan işçi So
runları ve Libya'da meydana gelen olaylar konusun
da gündem dışı söz isteminiz var* Buyurun Sayın 
Kangal. 

Sayın Kangal, süreniz beş dakikadır, lütfen ko
nuşmanızı bu süre içinde ayarlamaya çalışın. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Parlamentomuzun Avrupa Konseyi üyeleri Alman 
Parlamentosunun Avrupa Konseyi üyelerinin davet
lisi olarak, Almanya'da bulunan Türk işçileri, işçi 
tenısikiîeri, Alman Hükümeti ve Parlamentosu ve 
de sendika yetkilileri ile görüşmek üzere dört gün sü
re ile Almanya'ya davet edildi. 

Bu konuüarda geçen hafta burada konuşan değer
li arkadaşım Bursa Milletvekili Saym Cemal Kü
lahlı Yüce Parlamentoya yeterli bilgi verdiği için faz
la detaya girmiyeceğûn. Ancak, bir kaç konu hak
kında kısaca görüşlerimi söyleyip, özellikte Libya'da 
cereyan eden bir olay üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; yurt dışında çalışan ve ül
kemize önemli miktarda döviz gönderen işçilerimiz, 
genellikle birer döviz makinesi şeklinde görülmüş ve 
bugüne kadar gerek kendisinin, gerek ailesinin, gerek
se çocuklarının önemli sorunları halledilememiştir; 
halledilmesi için de bugüne kadar ciddî bir girişim 
olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere Almanya'da 
halen 526 bin Türk işçisi var, bunların 300 bini aş
kın çocuğu okuma olanaklarından yoksun, Alman
ya'da okula gidemiyor ve ülkemiz için gelecekte 
önemli bir problemin doğmasına imkân veriyor bu 
çocuklar. 

Halbuki bu çocukların Almanya'da okuma im
kânı sağlansa ve değişik branşlarda 300 bini aşkın 
Türk çocuğu tahsil imkânına kavuşsa idi, ileride bu 
ülkenin gelişmesinde önemli görevler alacak, bu ül
keye önemli katkıda bulunacaklardı bu çocuklar. 
Maalesef bugüne kadar bu imkân kaçırılmıştır. 

Zaman zaman az sayıda da olsa gönderilen öğret
menler soruna çözüm bulamamış, birçokları muhtelif 
derneklerin şubelerini açmak ve onlara yandaş olma
nın ötesinde ciddî bir girişimde bulunamamıştır de
ğerli milletvekilleri. 

İşçilerin emekli işlemi de önemlidir. Bizden önce 
Almanya'ya giden Çalışma Bakanı Sayın Kazan, 
işçilerle yaptığı bir görüşmede ters anlaşılan veya 
amacını aşan beyanda bulunmuş, yaptığı toplantılar
da muhtelif olaylar çıkmış, işçiler bu konuda büyük 
bir huzursuzluk içine düşmüştür. 

Bize dediklerine göre, Saym Bakanın yanında 
yeterli uzmanlar bulunmadığı için sordukları sualle
re de yeterli cevap alamamışlar ve işçiler gelecekle
rinin teminatı olan emeklilik konusunda ciddî bir 
endişeye düşmüşlerdir. 

Saym Bakan, Almanya seyahatinde Sayın Erba-
kan tarafından yurt sathında yapılan yatırımlara ait 
temel atma törenlerinin filmlerini göstermek ve bazı 
siyasî girişimlerde bulunmanın ötesinde, işçi sorunla
rına ışık tutucu, yol gösterici ciddî bir girişimde bu
lunamamıştır. Kendisine göre haklı olan bu tutu
mu, bu girişimi Yüce Parlamentonun dikkatlerine 
sunmak istiyorum değerli milletvekilleri. 

İşçilerimizin önemli bir sorunu, Yüce Parlamento
muzdan bir dileği de seçimlerde oy kullanma hakkı
nın kendilerine verilmesi ve bu doğal haklarının yak
laşan seçimlere kadar kanununun kesinleşmesini Yü
ce Parlamentodan rica ediyorlar, istirham ediyor
lar. 

Yine işçilerimizin gümrüklerden şikâyetleri var
dır, Türk Hava Yollarından şikâyetleri vardır, zor
layıcı mevzuattan şikâyetleri vardır, 

Bu arada Fransa'da bulunan ve sayıları 80 bine 
yaklaşan Türk işçilerinin sorunları Almanya'da çalı
şan işçilerin sorunlarından daha büyük boyutlara ulaş
mış, daha ciddî bir duruma bürünmüş durumdadır 
maalesef. Kendileriyle ne yakından ilgilenen kişiler, 
ne de böyle bir kurum, ne de bunların soranlarına 
çözüm getirecek bir organ var* 

Örneğin; çalışan işçiler paralarını Merkez Banka
sı vasıtasiyîe yurda gönderdikleri halde aüeierine as
garî üç ile beş ay içinde bu paralanıl amerine ulaş
tığını söylüyorlar ve ciddî bir kuşku taşıyorlar bu 
yönden de^ 
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Sayın milletvekilleri; biraz da Libya'da cereyan ı 
eden ve 21, 22, 23, 25 tarihli Vatan Gazetesinde, keza 
Milliyet Gazetesinde geniş şekilde yansıtılan bir olay
dan bahsetmek istiyorum. 

Libya İnşaat ve Ticaret Konsorsiyum Anonim 
Şirketi isimli bir Türk şirketi gazetelere ilân verir 
ve Libya'ya işçi götürmek ister. Bunun üzerine baş
vuran işçilerle bir mukavele imzalar. İşçileri Libya'ya 
götürür. Libya'da kendilerine Arapça bir mukavele 
örneği getirilir ve işçilerin imzası alınır. Bunun ne 
olduğunu soran işçilere; «Türkiye'de imzaladığınız 
mukavelenin aynısıdır» denir. Maalesef, kısa bir sü
re sonra, Türkiye'de işçilere tanınan tüm sosyal 
hakların ve içtihatlarının Arapça mukavelede olma
dığı; örneğin, Türkiye'de sekiz saat üzerine çalış
mak üzere anlaşma yapıldığı hakle, Libya'da bunun 
on saate çıkarıldığı görülür. 

İşçiler gerek Türk işveren nezdinde, gerek Libya 
Hükümeti ilgilileri nezdinde yaptıkları girişimlerin so
nucunda sosyal haklarını alamazlar, ellerinden alınan 
pasaportlarım alamazlar, paralarını alamazlar. Buma 
karşılık Türk işçilerinin grev yaptıkları, komünistler 
tarafından tahrik edildiği, Libya Ordusunu silâhla, 
makineli tüfekte taramak istediği şeklinde, Libya 
Hükümet yetkinlerine maksatsız, haksız şikâyetler 
yapılır. Bu işçilerden 400 kişi tutuklanır, kendileri
ne işkence yapılır ve 8 gün Libya hapishanesinde, 
günde kendilerine bir dilim ekmek ve arasına acı bi
ber konmak suretiyle yiyecek verilir değerli arkadaş
larım, dramdır bu aslında..; 

BAŞKAN — Sayın Kangal, bir dakikanız var. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım, 

Ve sonradan, sekiz gün sonra, yine polis nezare
tinde, sopa ile önceden hazırlanan bir mukaveleye 
«hiç bir hakkım kalmamıştır» diye imza attırılan bu 
işçilerden 219 kişi maceran bir yolculuktan sonra 
Türkiye'ye gönderilir; kalan 87 kişi de elleri kelep
çeli olarak Türkiye'ye gönderilir. Bu işçiler daha 
uzun süre hapishanede kalır ve büyük işkenceye ta
bi tutulur. Bunların resimleri gazetelerde değerli ar
kadaşlarım. 

Şimdi, buna karşı işveren gazetelere boy boy ilân
lar veriyor, haklı olduğunu söylüyor. Yalnız kendi
nin değil, Libya Hükümet yetkililerinin de haklı 
olduğunu söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizim Bakanlığımız, bi
zim Hüküınetimiz, bizim Çalışma Bakanağımız buna 
karşı ne yapıyor? 

I Sürem dolduğu İçin onu da kısaca söyleyeyim: 
Saym Bakana gerek Libya konusunu, gerek AK 

manya'daki konuları söylemek üzere makamına git
tim. Özel kalemde bekledik. Saym Bakanın Par
lamento üyeleriyle görüşme imkânının olmadığını 
üzüntü ile gördüm. Sayın Bakan kimlerle görüşüyor
du? Başları yeşil takkeli ve özel seçmen kardeşler 
Saym Bakanla görüşüyordu; Milletvekilleriyle görüş
mek için zaman ve süre bulamıyordu değerli arka
daşlarım. 

Bu durumda, ben de konuyu Yüce Parlamento
ya, değerli arkadaşlarımın bilgilerine sunmayı uygun 
gördüm. 

Hepinize saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kangal. 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, köy 
muhtarlarının görevlerini yaparlarken karşılaştıkları 
güçlükler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Saym Orhan Yılmaz, köy muhtar
larının görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar 
hakkında buyurun. 

Saym Yılmaz, size de hatırlatmak mecburiyetin
deyim, süreniz beş dakika. Lütfen bu müddet içi
ne sığdırmaya çalışın. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Köy ve mahalle muhtarlarına sosyal ve ekonomik 
haklar içeren yasaların çıkması görüşmelerini yaptı
ğımız şu sıralarda, pazar günü seçim bölgem Gire
sun'da incelemeler yaparken, köy muhtarlarının dev
let dairelerinde, köylerinin acil sorunlarının çözüm
lenmesi için görevlerini yaparken birtakım müdürler 
tarafından, özellikle YSE İl Müdürü tarafından ko
vulduklarını gördüm. 

Bu haberi üç - dört muhtar söylese idi, basit bir 
şikâyet konusu addeder, üzerine gitmezdim. Ancak 
yaptığım inceleme sonucunda, Giresun YSE İl Mü
dürünün, lehine partizanlık yaptığı Adalet Partisinde 
hiziplere dahi karıştığını, milletvekillerinin hatta Ada
let Partili milletvekillerinin bile bir kısmını tutan 
muhtarları daima iyi görüp, onların köyüne hizmet 
getirmeye çalıştığını, diğerlerinin ise karşısında oldu
ğunu yakinen gördüm. 

Sayın milletvekilleri; biz burada köy ve mahalle 
muhtarları için birtakım haklar getirici uğraşılarda 
bulunurken, asıl işin önemini ortaya koyan muhtarla
rın; köylerine hizmet götürmek için görevlerini yapar
ken karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kalkması gere
kir. 
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Gündem dsşı konuşmada bu durumu belirtirken, 
şatonda Hükümet üyelerinin bulunduğunu memnuni
yetle görüyorum. Bu sözlerimi Hükümet üyelerinin, 
Hükümetlerine götüreceklerini ve Hükümeti uyara
caklarına kani bulunuyorum. 

Say m milletvekilleri, köy muhtarlarının görevleri
ni yaparken karşılaştıkları bu güçlük, seçimle göreve 
gelen muhtara lâyık görülen bu güçlük, bu daireden, 
yani hükümet binasından kovulma durumunun se
çimle görev yapan Yüce Parlamentonun dikkatin
den kaçmamak gerekir. Çünkü muhtarlar da, bizler 
gibi seçmenin ve halkın oyu ile göreve gelen kim
selerdir. 

Eğer Türkiye'de özgürlükçü demokratik rejime 
saygılı isek, halkın oyuna saygılı isek, seçimden kaç
mayacak isek, seçimle işbaşına gelen muhtarın gö
revini yaparken YSE ti müdürü, Bayındırlık mü
dürü gibi, görevleri Hükümetin emrinde halka, köye 
ve köylüye hizmet olan memurların köy muhtarları
nı daireden kovamamaları gerekir. Bu müdürler hak
kında öncelikle müdürün bağlı bulunduğu Köyişİeri 
Batkanınm işlem yapmasını burada öneriyorum ve bu 
işin takipçisi olacağım. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin 
öteden beri üzerinde durduğu ve son seçim bildirge
sinde ve demokratik sol programında öncelik verdiği; 
«kalkınmanın köyden, köylüden başlayacağı» sloga
nına son günlerde Adalet Partisinin de sahip çıkma 
durumunda görmekteyiz. Köye ve köylüye gerçekten 
hizmet gidecekse, önce o köyün lideri olan, o köy ve 
köylü için hizmetten başka düşüncesi olmayan köy 
muhtarı Hükümet dairelerinden kovulmaz. Köy 
muhtarım Hükümet dairesinden kovan müdür, me
mur, amir, kaymakam kim ise bunlar hakkında işlem 
yapılır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda Hükümetin göste
recek olduğu ilgiyi yakinen bekleyeceğiz. Aksi takdir
de, bu konuyu Parlamento usulleri ile Bakanın ve 
Hükümetin hakkında soruşturma önergeleri ile tekrar 
yüce huzurlarınıza getireceğiz. 

Burada sözlerimi bağlarken, teşekkür eder, hepini
ze saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yılmaz. 

3. — Zonguldak Milletvekili Sebati Atamanın, 
Millet Meclisindeki müzakere adabı konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Sebati Ataman, Millet Mecli
sindeki müzakere adabı konusunda görüşmek üzere 
buyurunuz efendim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - . Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şahsıma yöneltilen yakışıksız davranışlara karşılık 
vermek gibi bencil bir amaçla konuşmuyorum. Bu
gün zaten huzursuzluklar içinde bunalmış durumda 
o!an büyük milletimizde, eski bir kavganın yarattığı 
eslki bir huzursuzluğu yeniden tazelemek gibi çirkin 
bir girişimi önlemeyi denemek için konuşuyorum. 

Geçen gün bu kürsüden konuştuğum sırada, bazı 
arkadaşlar bana oturdukları yerden müdahalelerdi 
bulundular. Ben bu gibi davranışların büyük Mecli
se ve onun değerli üyelerine yakışmadığını söylemek
le yetineceğim, bunlara başkaca bir karşılık verme
yeceğim. Çünkü ben, değil böyle sataşmalara, en ağu* 
zu!üm ve işkencelere karşı da artık şerbetliyim. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Yılan şerbeti mi? 

SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Bunlar benim 
üzerimden yağlı kâğıda dökülen kirli su damlaları 
gibi akıp gidiyor. Ben tarih olmuşum, tarihe hakaret
ler ve sövmeler, tarihe zerre kadar tesir etmez, ede
miyor; bana da tesir etmiyor, edemiyor. Hani, tari
himizde, yere saplı bir kılıç gibi dimdik duran ihti
yarlar var ya, ben de o ihtiyarlardan biriyim. Ama 
bunların sizlere tesir etmesi lâzım; çünkü sizler he
nüz tarih olmadınız, sizin tarihiniz yazılmakta ve 
çünkü sizler yazılmakta olan tarihinizin böylesine be-
davaz seslerle kirletilmesine elbette razı olamazsınız^ 

Benim şikâyetim bunlardan değil arkadaşlar. Ni
tekim, geçen gün kürsüden inerken bana sataşan ar
kadaşlara da saygılarımı sundum. Fakat bütün bun
ların arasından bir kişi, bir tek kişi, oturduğu yerden 
kalktı, kürsüye doğru yürüdü ve bana «Yassıada ar
tığı» diye bağırdı. İşte buna susamıyorum arkadaşlar, 
buna susmaya mezun görmüyorum kendimi. Çünkü 
bu, yalnız benim şahsıma yönelen, yalnız benim şah
sımda kalan bir tecavüzden ibaret değil; bu, beni 
aşan, hepinize, Türkiye Büyük Millet Meclisine, o 
Meclisin temsil ettiği Türk milletine sirayet eden, he
pinizin ve temsil ettiğiniz büyük milletin kesinleşmiş 
arzu ve iradesine karşı çıkan bir davranıştır. Çünkü 
bu, sizlerin o arzu ve iradeye uyarak sardığınız bir 
yarayı kabuk bağlamasını, iyileşmesini, izinin silin
mesini istediğiniz bir yarayı, kaşıyıp yeniden kanat
maya kalkışan kirli bir tırnaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bana siyasî haklarımı ser
best iradenizle sizler iade ettiniz. Üzerimden «Yassı
ada artığı» olmak niteliğini kati ve nihaî olarak kal-
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dırmak için milletimizin huzuruna çıkmak, ona «Be
ni aklıyor musun?» diye sormak imkânını bana sizler 
verdiniz; bunu keyif için mi yaptınız arkadaşlar, laf 
olsun diye mi yaptınız? Yoksa, benim soruma millet 
«Evet seni aklıyorum; sen zaten aktın, şimdi büsbü
tün pirii pak oldun» diyerek beni buraya gönderdik
ten sonra kürsüye çıktığım zaman, bana «Yassıada 
artığı, Yassıada artığı» diye bağırmak için mi yaptı
nız? 

Elbette hayır. Şüphesiz, bunun milletin hayrına bir 
iş olduğuna inandığınız için, milletin bumu istediğine 
inandığınız için yaptınız. Toplumumuzu bir kanser 
gibi kemirip duran, milletin vicdanında azap olan 
bir çıbanı kökünden sökmek, acı bir hatıranın, acı 
izlerim tamamıyle silmek için bu karara vardınız. 
Ben kararmızdaki bu derin ve asil mananın tam bi
linci içerisinde buraya geldim ve 1,5 yıla yakın za
mandır burada aranızda bu manaya daima saygılı ol
mayı kendime görev bilerek yaşadım. Bu konuda 
sustum arkadaşlar, yıllar yılı içimde birikmiş durmuş 
ıstırapları haykırmak, inanılmaz haksızlıklardan ya
kınmak, dert dökmek, boşanmak ihtiyacım da sustur
dum. Fakat, bu kolay değil arkadaşlar, her adımda, 
her vesileyle kalbinize bıçak gibi saplanan kara karga
lar gibi beyninizde üşüşen, acı hatıralar yüreğinizi 
erim erim eritirken susmak kolay değil. Gördüğünüz 
bir yüz, işittiğiniz bir söz, açılan bir kapı, oturduğu
nuz bir koltuk, duvardaki bir tablo her şey, her şey 
mütemadiyen size bir adanın ıssız bir köşesinde yatan 
bikes ve bivebal yatan aziz ve sevgili ölüyü hatırlatıp 
dururken, kirpiklerinizi yakan gözyaşlarımzı içinize 
akıtıp susmak kolay bir şey değil arkadaşlar. (A. P. 
şualarından «Bravo» sesleri) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Niye kabrim İstan-
buî'a taşımıyorsunuz öyle ise, niye taşımıyorsunuz 
öyle ise?.. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ama susarsı
nız... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümetsiniz, geti
rin hadi getirin sdu ise... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Saym ölçmen, sayın ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hem bir değil üç 

tane ölü var orada, üç tane muhterem ölü var orada. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

bunlar müddetimden sayılıyor mu efendim? 
BAŞKAN — Saym Ataman, aslında 1 dakikanız 

kaldı, lütfen tamamlayınız. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ama susarsı
nız; koridorlarda sessiz bir hayalet gibi dolaşırsınız* 
Sonra bir camın önünden çimenlere bakarsınız... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, Meclise bu kadar hakkı yok, hakkı yok. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Nenin?.. 
BAŞKAN — Saym Uysal, «Men. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Nenin aslı yok 

sayın Uysal, neyin aslı yok? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, gündem dışı böyle konuşmaya hakkı yok. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen. (C. H. P. sırala

rından gürültüler) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kan; Meclisin karşısında böyle konuşmaya hakkı yok, 
Meclise böyle hitap etmeye hakkı yok. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın Uysal, lütfen* 
(Gürültüler) 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Yani dedikle
rimden neyin aslı yok, anlamadım; neyin aslı yok? 

BAŞKAN — Sayın Ataman, lütfen cevap verme
yin, siz konuşmanıza devam edin bitirelim; lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kanım, bize böyle hitap etmeye hakkı yok. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen yerinize oturun. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Arkadaşlar si
ze bir şey mi söyledim? 

BAŞKAN — Sayın Ataman, cevap vermeyin.; 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet; Mec

lise çok şey söyledin. 
SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Tek kişi d«* 

dini, tek kişi. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çok şey 

söyledin. 
BAŞKAN — Saym Ataman... 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Siz dedim ba

na verdiniz, sizin dedim sileceğiniz şey. E... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, o 

ayrı. Onların arasında çok şey söyledin. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ne söyledim-
se göster. 

BAŞKAN — Sayın Ataman... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gösteririm. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Göster.-
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkan söz 

verirse gösteririm. 
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Ataman, gündem dışı konuşu

yorsunuz, lütfen cevap vermeyin, lütfen devam edin. 
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, SEBATI ATAMAN (Devamla) — Tamam, bitiri
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkan sö? 
verirse, gösteririm ne söylediğinizi. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ve günün bi
rinde arkadaşlar, günün birinde karşınıza bir nadan 
kişi çıkar, sizin göz göz olmuş ciğerinize paslı ve 
mülevves bir bıçak sokar. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Kim o bıçağı so
kan? Kafayı üşütmüş. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, size (C. H. P. sıralarından gürültüler), size, 
muhterem arkadaşlar size, sizin vasıtanızla millete ve 
şu tutanaklar vasıtasıyle tarihe bu nadan kişiyi şikâ
yet ediyorum. 

/. — 'Görev ile yurt dışına giden Orman Bakanı 
Turan Kapanlı'ya Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/793) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo

rum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Orman Bakanı Tur
han Kapanh'nın, dönüşüne kadar; Orman Bakanlığı
na, Köy İşleri Bakanı Veya Poyraz'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Dpug-
las Şirketi konularına ilişkin olarak adaletin yerine 
getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkındaki 
Anlaşmanın 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Ka
nun gereğince Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgi
sine sunulmasına dair Başbakanlık tezkeresi, (3/791) 
(S. Sayısı: 449) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; gündemimizin 
«Sunuşlar» kısmının 1 nci sırasında yer alan ve basılıp 
dağıtılmış bulunan 449 Sıra Sayılı, Lockheed Uçak 
Şirketi ve Mc Domıel Douglas Şirketi konularına iliş-

(1) 449 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 

HASAN BASBİ AKGİRAY (İstanbul) — Sayın 
Ataman, unutma ki sen aklanmadın, af edildin!» 

BAŞKAN — Oturun efendim,"oturun yerinize. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Ve hepinizden 

özellikle Halk Partisi Grupunun muhterem üyelerin
den ve değerli yöneticilerinden rica ediyorum; sardığı
nız bir yaraya, sardığınız, sizin serbest iradelerinizle 
sardığınız bir yaraya..* 

HASAN BASRİ AKGİRAY (İstanbul) — Af 
edildin af. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — ...kapanmak 
üzere olan bir yaraya kirli tırnakların dokunmasına 
müsaade etmeyin. Sessiz acılara ve efgansız yaslara 
saygılı obuayı nadanlara öğretin. 

Teşekkür ederim sayın Başkan. (A. P. ve M. S. P. ~ 
sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ataman. 

kin olarak adaletin yerine getirilmesinde karşılıklı yar
dım usulleri hakkındaki Anlaşmanın, Anayasa ve 
31 . 5 . 1963 tarihli 244 sayılı Kanun gereğince Mil
let Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulmasına 
dair Başbakanlık tezkeresini ve bu tezkereye konu an
laşma metnini okutup, bilgilerinize sunacağım: 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan; bu 
anlaşmayı, Anayasa ve Meclis İçtüzüklerine göre Hü
kümet, anlaşma yapıldıktan iki ay sonra, en geç, Mec
lislere sunmak zorunda idi. Bizim ikazlarımız üzerine 
ve Anayasa ile İçtüzüğün öngördüğü müddet 6 ayı 
geçtikten sonra Hükümetin bu anlaşmayı Meclislerin 
bilgisine sunması, hem Anayasaya, hem İçtüzüğe ay
kırı, hem de Meclise bir hakarettir. Tescilini ve okun
mamasını ve aynen görevini ihmal eden Hükümete 
iadesini arz ve teklif ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan; mev
cut anlaşmanın yürürlükten kalktığı, uygulanamaya
cağı Sayın Adalet Bakanı tarafından ifade edilmiştir. 
Çünkü, mevcut anlaşmaya göre Hükümet, Meclisteki 
Komisyona belge verdiği için mevcut anlaşma keen-
lemyekün olmuştur. Fiilen de uygulama olanağı kal
mamıştır. 

Bu itibarla nasıl okunacağını bu önergenin, öğren
mek istiyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Usul müzakeresi 
açmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Sayın ölçmen* 
in ikazlarına teşekkür ederim. Aslında konu, tezkere 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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ve anlaşma metni okunduktan sonra bu hususu zaten 
Yüce Meclise açıklamak durumundaydım. 244 sayılı 
Kanunun ve Anayasanın öngördüğü müddetlerin dı
şında bir zaman içerisinde Başbakanlıktan Meclis 
Başkanına intikal ettirilmiştir bu tezkere. Başkanlık, 
ba dununu nazarı itibara alarak, Başbakanlıktan, 
neden kanunî müddeti içerisinde Meclise intikal ettiril
mediğini sormuş; Başbakanlık da, Dışişleri Bakanlığı 
ile Amerika arasında, Dışişleri Bakanlığı ile Başbakan
lık arasında bazı yazışmalar nedeniyle doğan zorun-
luklardan ötürü müddeti içinde gönderilemediğini, 
cevaben bildirmiştir. 

Başkanlığınızın bunun dışında yapacağı herhangi 
bir husus yoktur. Kanun, Meclisin bilgisine sunulma
ya amirdir. Müddetinin dışında gelmiş olması, iade 
etme gibi bir hususu Başkanlığınıza tanımamıştır. Ka
nunda ve İçtüzükte böyle bir hüküm yoktur. Bu ge
rekçe ile Yüce Meclisin bilgisine sunmak zorundayım 
ve sunacağız. 

Bu hususun bir usul konusu olduğu kanaatinde de-
ğilüm. Ancak, arzu ve ısrar ediliyorsa, bir usal müza
keresi açabilirim bu konuda, meselenin tavazzuhu 
için. 

Buyurun Sayın Ölçen. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konuda müzakere açmanız gerekir. Çünkü, söz 
konusu anlaşma nihaî metin haline gelinceye kadar bir 
ön anlaşma yapılmıştır. İki tarafın adalet bakanları 

1. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Doug-
las Şirketi konularına ilişkin olarak adaletin yerine ge
tirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkındaki An
laşmanın Genel Kurulun bilgisine sunulmasının ge
cikmesi hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçen, usul müza
keresi açacağım, yerinizden karşılıklı konuşmayalım, 
bu düşüncelerinizi kürsüden ifade buyurursunajz. 

Sayın Ölçen, Sayın Ölçmen, her ikinize de ifade 
ediyorum: 

Başkanınız olarak ben bu hususu, kanunî süresi 
geçmiş olmasına rağmen, başkaca yapılacak bir husus 
olmadığı için, Yüce Meclisin bilgisine sunmak kara-
rındayım. Siz, sallamayacağını hususunda ısrar edi
yorsunuz, durumunuzu tutumum hakkında telakki edi
yorum ve tutumum hakkında usul müzakeresi açı
yorum. 

bu ön anlaşmayı Meclise bilgi olarak sunmamışlardır. 
Adalet Bakaranın açıklamasından bu konu anlaşıl
mış idi. Bu defa ön anlaşmanın Meclise sunulması, 
ön anlaşma nedeniyle Meclisin mutabakatının alın
ması ve onun nihaî anlaşma haline getirilmesi gere
kir idi. Size Başbakanlığın verdiği cevap, gerçekleri 
yansıtmamaktadır, oyalayıcı bir cevaptır. Zira Mec
lis Hükümet kararlarının arkasından, «istim sonradan 
gelsin» gibi bir formalitenin yerine getirilmesi ama
cı ile hareket etmektedir. 

Bilginize arz eder ve müzakere açmanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, teşekkür ederim, yalnız 
bir hususu dikkatinize arz etmek isterim. 

Yüce Meclis bu anlaşmayı onaylamak durumunda 
değEIdir. Sadece kanun gereği, Yüce Meclisin bügisine 
iki ay içerisinde sunulması gerekir. Bu müddet geç
miştir, ancak müddetin geçmiş olması, Meclisin bil
gesine sunulmasına mani veya Başkanlığın mani olma
sını gerektirir bir kanun veya içtüzük maddesi de yok
tur. Mecburuz İçtüzüğümüze ve 244 sayılı Kanuna 
göre, geç de olsa, Yüce Meclisin bilgisine sunmaya. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclis bu hususta bilgi istemeyebilir. Yani Yüce 
Meclîs bu hususta bilgi sahibi olmakta mıdır, olmak 
istememekte midir? Bu hususu müzakere etmemiz ge
rekmektedir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İzin verirseniz arz edeyim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tutumunuzun aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumun aleyhinde Sayın ölçen, 
buyurun efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Aleyhte söz 
istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatıaliniz, aleyhte söz istiyorsunuz. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Neyin aleyhinde ko

nuşacaksınız? 
BAŞKAN — Benim tutumumun aleyhinde istiyor 

efendim. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Konuşmak istiyor

lar, bırakınız konuşsunlar. 
BAŞKAN — Beyefendi, İçtüzüğün dışında hiç 

kimseye söz hakkı vermem. 
Sayın Ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleri ile 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Lpçkheed Uçak Şirketinin dünyada dağıttığı rüşvet
ler konusunda, Adalet bakanlıktan arasında Hükü
metimizce bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın 
Anayasanın ve dış münasebetleri tanzim eden ka
nunların ve Meclis İçtüzüğünün âmir hükümlerine 
göre, Meclislerimize en geç 2 ay içinde bilgi sunulması 
gerekmekteydi. Hükümet, bu kanun emrini yerine 
getirmemiş, bu anlaşma Resmî Gazetede geçen sene
nin Temmuz ayında neşronulduğu halde, 2 ay içinde 
Meclislere bu bilgi verilmemiş; ta ki bu mesele Mec
lislerimizde çeşitli vesilelerle müzakere konusu ya
pılmış, bu meseleyi tahkik için, kurulan bir Araştırma 
Komisyonunun görev uzatmalarında, yurt dışında 
araştırma yapıp yapamamaları konusunda açılan mü
zakerelerde, bu husus Grupumuz tarafından dile ge
tirilmiş olmasından çok zaman sonra, Hükümet me
seleyi Meclislere bilgi olarak vermek lüzumunu hisset
miştir. 

ffllJ? 

Binaenaleyh, zamanında görevini yapmayan bir 
Hükümet kanun hükümlerini yerine getirmeyen bir 
Hükümet vakti geçmiş bir konuyu sırf ileride başına 
bir iş açmasın nedeniyle Meclislere sevk etmiştir. Ben, 
bu bakımdan fonksiyonunu yitirmiş olan bu talebin, 
zaten buralardaki müzakerelerde, Meclîsteki müza
kerelerde ve Resmî Gazetede neşrolunması bakımın
dan Meclisin bilgisine sunulmuş bu anlaşmanın, bu
rada müddeti geçmiş bir durumda okunmasının ye
rinde olmayacağı kanaatini taşıyorum ve bu bakım
dan Sayın Başkanlığın bu konudaki tutumunun kar
şısında olduğumu belirtmek için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin ve Başba
kanlığın bilebildiğimiz kadarıyle son zamanlarda bu 
konulara riayet etmemesinin ikinci örneğidir bu. Buna 
benzer bîr konu da geçenlerde 12 parlamenteri, Hü
kümete mensup 12 parlamenteri Irak'ta bir resmî açı
lış töreninde götüren Hükümet ve Başbakanlık, Mec
listen bilâhara bunun resmî görev talep edilerek mü
saadesini istemek lüzumunu hissetmiş ve bunu da 
Meclîs reddedince, arkadan ikinci bir yazıyle Meclis 
Başkanlık Divanına, birinci yazdığını nakşederek, 
birinci söylediğinin tersini söyleyerek bu milletvekil
lerinin görevli olarak gitmediklerini, kendiliklerinden 
o geziye geldiklerini ifade etmiştir. 

Bu, Başbakanlık ciddiyetiyle bu, Hükümetin resmî 
yazılan ciddiyetiyle bağdaşır im? Lütfen, cevap veri
niz muhterem milletvekilleri. 

önce, Meclis Başkanlığına yazı yazacaksın, resmî 
görevli olduklannı bildireceksin, Başbakan olarak ve 

Meclislerden müsaade isteyeceksin; sonra Meclisler 
bu müsaadeyi reddedince, «Hayır, onlara resmî gö
rev vermemiştim, kendiliklerinden geldiler» diyecek
sin. Bunun, Başbakanlıkla, Hükümet etmekle ve cid
diyetle bağdaşır bir tarafını göremiyorum. 

Aynı durum, bu anlaşma için söz konusudur 2 
aylık müddet geçirilmiştir. 2 aylık müddet geçirildik
ten başka burada Hükümetin çeşitli bakanlan bir
birleriyle çelişkili ifadelerde bulunmuşlardır. Hükü
metin Dsşfşleri Bakanı demiştir ki: «Efendim bu, tip 
bir anlaşmaydı. İtalya da aynı anlaşmayı yaptı, Ja
ponya da aynı anlaşmayı yaptı, Hollanda da aynı an
laşmayı yaptı. Bu bakımdan, Anlaşmanın 4 ncü mad
desi gereğince bir araştırma komisyonuna Bakanlığı
mızın ve Amerika'dan gelen belgelerin teslim edilmesi
ne imkân yoktur.» 

Hayır, işte millet kürsüsünden iddia ediyorum ki, 
Sayın Dışişleri Bakanı hilafı hakikat beyanda bulun
maktadır. Çünkü, İtalyan Parlamentosu 4 yıllık bir 
sürekli soruşturma komisyonunun soruşturmaları ne
ticesinde, bu Parlamento Komisyonunun hükümetin
den aldığı ve Amerika'dan getirttiği bilgiler neticesin
de, eski Başbakanlarımdan Mariana Rumor'un Lock
heed rüşvetinde suçlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Madem bu bir tip anlaşmaydı; madem ki, Ameri
ka'nın İtalya ile ve Türkiye ile yaptığı anlaşmalar aynı 
tip anlaşmalardı, İtalyan Parlamentosunun Soruştur
ma Komisyonu bu bilgileri nasıl elde etmiştir? Bizim 
Araştırma Komisyonumuza bu bilgiler verilememiştir. 
Burada bir nüans oyunu yapmak istemektedir Sayın 
Dışişleri Bakam ve onun sözcüleri; demektedirler ki: 
«Efendim, bu araştırma komisyonu olmasaydı da, 
soruşturma komisyonu olsaydı bu bilgileri alabilecek
tik». Hayır, biz bu anlaşmanın 4 ncü maddesini gayet 
dikkatle tetkik ettik. Hiç bir Meclis komisyonunun 
Türkiye'nin yaptığı anlaşma muvacehesinde Ameri
ka'dan gelen belgeleri ıttıla kesbetmesine imkân yok
tur. Ama, İtalya'nın yaptığı anlaşmada vardır. Ama 
Hollanda 3 kişilik bir yedi emin heyeti kurarak o 3 
kişilik, Hükümetin tayin ettiği 3 kişiden kurulan ko
misyona, kendi kraliçesinin kocasını mahkûm et
tirmiştir. Gene, Japonya yaptığı anlaşmayla bir Par
lamento Soruşturma anlaşmasıyle eski Başbakanların
dan Tanaka'yı hapse düşürecek derecede bu meselede 
Japon Mîlletinin haysiyetini temize çıkarmıştır. 

Bizim milletimiz de ne Japon milletinden, ne Hol
landa milletinden ve ne de İtalya milletinden daha 
az haysiyetli değildir. Adalet Bakanının da, Dışiş
leri Bakanının da burada Mecliste birbiriyle çelişkili, 
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meseleyi örtbas edici beyanlar vermesine artık taham
mül edemeyeceğiz. (A. P. sıralarından «Aaa» sesleri). 

Oradan «Aaa» diye bağıran Adalet Partili arka
daşıma hitap ediyorum: Siz, mesele Ecevit döneminde 
olmuştur diyeceksiniz. Sayın Ecevit de çıkıp nazik 
üslûbu içinde «Efendim ne yapayım, tekrar Başbakan 
olsam aynı şeyi yapardım, Genel Kurmay Başkam böy
le istiyor» diyecek, mesele kapatılmış olacak ve gös
termelik olarak Nezih Dural'ı içeriye atacaksınız, 
Türk Parasını Koruma Kanunundan da 3, 5 ay ceza 
vereceksiniz, mesele kapatılacak, öyle mi? Hayır, 
Lockheed meselesini Demokratik Parti kapattırmaya-
caktır. Asker varsa asker, sivil varsa sivil, bu mese
le meydana çıkana kadar peşini takip edeceğiz. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından alkışlar). 

Burada çeşitli oyunlarla 7 ay günü geçmiş hükü
met tezkereleri okutturarak meseleyi kapattırmaya
cağız. 

Burada Hükümetin çıkıp, bu belgeyi niçin 7 ay 
geciktirdiğini, bunun arkasında ne maksat yattığını 
açıklamasını talep ediyor ve Başkanlığın bu görüş
lerin muvacehesinde Hükümetin bugününü geçirmiş, 
adeta Meclislerle alay eder gibi 7 ay sonra yollanmış 
tezkeresini okutmamasını arz ve talep ediyor, say
gılar sunuyorum. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 

aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın ölçmen konuştu, Sa-

yuı ölçen söz istedi efendim; aleyhte başka söz vere
mem. 

Buyurun Sayın ölçen. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; 
Aslında huzurunuza gelmiş olan anlaşmamn, 2 ay

dan daha uzun bir süreyi geçtiği için huzurunuza gel
memesi gerekir, ya da huzurunuza gelmiş olmasının 
geçerliliği yoktur; ama izin verirseniz, böyle bir an
laşma metninin huzurunuza yedi ay sonra gelmesini 
Başbakanlığın ne dalgınlığına, ne Başbakanlık ile Dış
işleri Bakanlığı aracılığıyle öteki ülkenin dışişleri ara
sındaki bürokrasinin veya yazışmanın uzamasına ve 
ne de bu hususta rastlantıh bir ihmale rastlamak 
mümkün değil. 

Aslında bunun gerisinde son derece ciddî bir olay 
yatmaktadır. Bu olayın iki özelliğini, Lockheed yol
suzluğunu Araştırma Komisyonunun çalışmalarında 
kürsüden dile getirdi hatipler; Hükümetin açıklama
ğım dinledik ve bu açıklamalardan bir noktayı öğren
dik. Hatıralarınıza o noktayı sunmak isterim. 

Birçok ülkelerde bu yolsuzluğun sorumluları or
taya çıktığı halde, devlet adamı olmasına rağmen, baş
bakan olmasına rağmen, prens olmasına rağmen or
taya çıkıp yargı mercilerine teslim edilmiş olduğu 
halde, Türkiye'de hâlâ kimin sorumlu odluğu belli 
değildir. 

Aslında Amerika Adalet Bakanlığı ile Türkiye 
Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma sorumluları or
taya çıkartmak için değil, sorumluları gizlemek, so
rumlunun kim olduğunun anlaşılmasına engel olmak 
için hazırlanmış görünmektedir; Özellikle anlaşmamn 
4 ncü maddesi. Anlaşmanın 4 ncü maddesi gereğince, 
bu konudaki bilgi ve belgelerin Türk Parlamento
sunda kurulan bir komisyona, aynı nitelikte ve yet
kideki bir komisyona verilmesi mümkün değildir. Ne 
garip ki, yargı mercileri özelliğinde, siyasî ve huku
kî sonucu elde edilmesi mümkün olan Araştırma Ko
misyonuna bu bilgi ve belgelerin önemli kısımları 
verilmemiş, verilenler eksiktir, verilenler unutulmuş
tur, verilenlerde hatalar vardın Neden böyle olmak
tadır? Eğer böyle olmasaydı, yani bugünkü iktidar 
bu meselenin ortaya çıkmasından bu denli çekinmiş 
olmasaydı, öyle zannediyorum ki, iki ülke arasında
ki anlaşma 244 sayılı Yasanın 2 nci maddesi gereğin
ce iki aylık süre içinde Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur idi. Zira bu iki aylık süre, aslında bir ihmalin 
sonucu veya yazışmalardan dolayı uzamanın sonucu 
olarak yedi aya çıkmış değil. 

Hollanda ile yapılan anlaşmada, yani Hollanda 
Hükümetiyle Amerika arasında yapdmış olan anlaş
mada, Hollanda Parlamentosunun kurmuş olduğu 
veya kuracağı heyete bilgi ve belgelerin verilmesi 
kaydı vardır; ama ne yazık ki, Türk Adalet Bakan
lığı ile Amerika Adalet Bakanlığı arasında yapdmış 
bulunan anlaşmada böyle bir maddenin yer aldığını 
göremiyoruz. 

O halde böyle bir maddenin yer almasına gönlü 
razı olmayan iktidar, bu anlaşmayı Meclisin gözün
den gizlemeye, mümkün olduğu kadar Meclisin bil
gisine geç sunmaya mecburdur. O bakımdan burada 
bir kasıt vardır, burada bir niyet vardır; bu niyetin 
arkasında berraklık yoktur, bu niyetin arkasında bu
lanıklık vardır. 

Bu nedenledir ki, anlaşma metni Yüce Meclisin 
bilgisine geç sunulmuştur. Hatta anlaşılmasın nasıl 
bir anlaşma yapıldığı amacı ile başka ülkelerle Ame
rika arasındaki anlaşma metni bile Komisyon Baş
kanlığınca, Lockheed Yolsuzluk Araştırma Komisyo
nu Başkanlığınca istenen, çevrilerek veya aynı dilde 
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olmak üzere istenen anlaşma metinleri gönderilme
miş, ya da en son zorunlu kalındığı için gönderilmiş
tir. 

tzin verirseniz 244 sayılı Yasaya kısaca göz atma
mız gerekir. Aslında 244 saydı Yasa uzun bir uğra
şır, uzun bir mücadelenin sonucu olmuştur; yıllarca, 
beş yıl, yedi yıl, on yıl. Sayın Sebatı Atamanın bah
setmiş olduğu iktidar döneminde, Türkiye ile öteki 
ülkeler arasında, özellikle Amerika arasında ikili an
laşmalar nasıl yapılmıştır, hangi maddeleri ihtiva et
mektedir, bu maddeler Türkiye'den neyi almaktadır, 
Türkiye'yi neye tutsak etmektedir, Türkiye'ye hangi 
yükümlülükleri getirmektedir, ekonomide, siyasette, 
askerlikte ve Türkiye ne vermektedir; buna ait hiç 
bir resmî makamın bilgisi olmamıştır, Parlamento
nun bilgisi olmamıştır, hatta bir siyasî iktidarda bir 
bürokrasi değişip,'onun yerine yeni yöneticiler geldi
ği zaman onların dahi bilgisi olmamıştır. 

244 sayılı Yasa, devreye Parlamentoyu sokan bir 
yasadır. Yani, yapılan anlaşmalarda Türk Ulusunun 
bilgisi olmalıdır, Türk Ulusunun temsilcileri bu an
laşma metinleri üzerinde bilgi sahibi olmalı, 1 yılı 
aşan süre üzerinde oy hakkı olmalı, 1 yılı aşmayan 
sürelerde mutlaka 2 ay zarfında bu anlaşmalar Yü
ce Meclis kanalıyla Türk Ulusuna ilân edilmelidir. 

Bu noktaya varabilmek için 10 yıl geçmiştir ve 
devrilmiş bir iktidara 1963 yılına kadar bunu anlat
mak mümkün olamamıştır. Ama şimdi, onun 2 nci 
maddesinin gereği, o iktidarın bir devamı olduğunu 
söyleyen bu iktidar tarafından yine Parlamentoya 
geç sunulmaktadır. Bunu, iyi niyetle, dalgınlıkla, ya 
da yazışmaların neden olduğu süre uzamasıyla izah 
etmek, eğer izah etmek mümkün olsa bile buna inan
mak, safdillik olur. Biz buna inanmıyoruz. 

Bu nedenle, böyle bir anlaşma metnini 2 ay zar
fında, 244 sayılı Yasanın 2 nci maddesi gereğince 
Yüce Meclisin bilgisine sunulmasından mümkün ol
duğu kadar geç kalmakta yarar umulan böyle bir 
Başbakanlık tezkeresini, Meclis Başkanımızın bilgile
rimize sunmaması ve geri çevirmesi gerekir idi. 

iŞimdi izin verirseniz, 17 Temmuz 1976 günlü Res
mî Gazetede yayınlanan bu anlaşmanın önemli olan 
2 nci maddesinin hâlâ doğal bir sonucu olarak, Lock
heed yolsuzluğu ile ilgili bilgi ve belgeler hakkında 
ne resmî makamların bir bilgisi vardır, ne Parlamen
tonun bir bilgisi vardır, ne de kamuoyunun bir bil
gisi vardır; ama, bu yolsuzluğun sorumluları vardır 
ve bu yolsuzluğun sorumlularım gizleyen iktidar so
rumluları vardır. Bu iktidar, bu sorumluluğunu taşı-
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yamayacağı için, taşımak olanağım bulamayacağı 
için 7 ay sonra bir olup bittiye getirerek, söz konusu 
olan tezkere ile anlaşmayı Yüce Meclisin bilgilerine 
sunmuştur. Neden 7 ay gecikmiştir? 7 ay gecikmekte 
neler ummuştur ve 7 aylık perdenin gerisinde bu yol
suzlukların sorumluları, bilgi ve belgelerin noksanlı
ğından yarar umarak neden hâlâ kamuoyunda orta
ya çıkmamıştır? Burada Yüce Meclis yeterince bilgi 
sahibi olmamıştır, araştırma komisyonunu kurduğu 
halde bilgi sahibi olmamıştır, araştırma komisyonu 
gece ve gündüz çalıştığı halde bilgi sahibi olamamış
tır; araştırma komisyonunun süre uzatılmasıyle ilgili 
müzakereler Yüce Meclise geldiği halde bilgi sahibi 
olmamıştır. Üç birleşimde bu konu Yüce Mecliste 
görüşüldüğü ve Dışişleri Bakam açıklama yaptığı, 
Adalet Bakanı açıklama yaptığı ve sözcüler düşün
celerini ileri sürdüğü halde, yeryüzünde sadece Türk 
halkı ve onun Parlamentosu bilgi sahibi olmamıştır. 

Geliniz, o zaman Parlamentodan gizlenen bu bil
gilerin içinde hiç kimsenin sorumlu olmadığını Türk 
balkı düşünebilsin. Buna imkân verebiliyor musu
nuz? O halde, sadece Irak'ta, bu iktidarın Parlamen
toyu gölgelemesini, Lockheed Anlaşmasıyle ilgili met
nin 7 ay geç olarak Parlamentoya sunulmasını yadır
gadığımız kadar, bu yadırgamanın içinde yatan bir 
temel düşünceye de izin verirseniz değinmek isterim. 

Yüce Meclisin çıkartmış olduğu sosyal amaçlı ya
salar var; ama ne zaman ki bir sosyal amaçlı yasa 
çıkmışsa, hemen o akşam televizyon ekranlarında 
Başbakan Yardımcısının, Başbakan Yardımcılarının 
sesinden sözlü olarak bu yasaların Hükümet tarafın
dan çıkarıldığına dair beyanat işitmektesiniz. 

Bu yasalar, Hükümetin teklif etmiş olduğu tasan
lar bile olsa; bu yasalarda muhalefet olumsuz oy bi
le kullanmış olsa, ya da tersine iktidar olumsuz oy 
kullanmış olsa, yasa Meclisten çüthktan sonra Mec
lisin malıdır ve Hükümetin mah olma olanağı yok
lar. 

O halde Başbakan Yardımcıları sosyal amaçlı ya
salar hakkında demeç verme yetkisini kullanamaz
lar, o yetki Millet Meclisi adına Millet Meclisi Baş
kanına ait bir yetkidir. Onun bilgi vermesi, onun ka
muoyuna açıklama yapması gerekir. 

Bu bize bir felsefeyi, bu iktidarın gütmekte oldu
ğu felsefeyi gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen bir dakikanız kaldı. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Demokrasiyi 

içlerine sindirememiş, demokrasiyi benimseyememiş 
iktidarlar, demokrasi ile hükümet atasında derin uçu-
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rum ve boşluklar getirirler. Ya denetimden kaçarlar, 
ya Meclise geç bilgi verirler, ya da Meclise danış- . 
madan he3'etîer gönderirler ve heyetlerin dönmesin
den sonra Meclisten bilgi istemeye başlarlar. 

Bu nedenle bu Hükümetin buradaki tutumunu 
kendisinin anatomik hatasının doğal sonucu olarak 
görüyoruz. Bu Hükümet iktidardan uzaklaşmadıkça 
böyle hataların ortadan kalkacağına inanmıyoruz. 

O nedenle Sayın Başkamm, 7 ay gecikmeyle 244 
sayılı Yasanın 2 nci maddesine bilerek ve bazı ger
çekleri gizleyerek... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — 7 ay da siz ik
tidardaydınız, bıçak gibi kesseydiriiz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Geçmiş ol
sun, kolunuz kırılmış galiba... Çok konuşurken dü
şüyorsunuz, öyle zannediyorum. 

Neyi bıçak gibi kesseydim? 
BAŞKAN — Sayın Ölçen lütfen cevap vermeyin, 

bitirelim. ""'" 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamîa) — «7 ay iktidar
da idiniz bıçak gibi kesseydiniz» diyor. Arkadaşımız 
galiba biraz bıçak kullanmış, neyi keseceğimizi bize 
öğretmek işitiyor. (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Başkanım arkadaşımıza geçmiş olsun derim 
kolu kırılmış, ama hâlâ çenesi işlemekte devanı edi
yor. (A.P. sıralarından görültüler) ^ 

Aslında 244 sayılı sayılı Yasanın 2 nci maddesini 
uygulamayan bir iktidarın, alelacele* 7 ay sonra Mec
lise sunduğu bu tezkereyi geri çevirmenizi ve bu tez
kere hakkında Yüce Meclisin bilgi istemeye ihtiyacı 
kalmadığını bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunar, 
teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçen. 
Sayın Bozatlı, lehinde, buyurun. 
Sayın Bozalh, arkadaşlara ikaz etmek mecburiye

tinde kaldım; size de baştan arz edeyim, süreniz 10 
dakikadır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Grup adına söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Grup adına mümkün değil, 
64 ncü maddeye göre. Lehte ve aleyhte 10'ar dakika
dır, arkadaşlarımın sözlerinin arasında ikaza mecbur 
kaldım, size baştan hatırlatırım. 

Teşekkür ederim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; 
Zaman zaman ittifakla çıkmasını beyan ettiğimiz 

sosyal amaçlı bir yasanın veya onu takip eden yasa
ların gündemde beklediği bir sırada, bir başka konu

nun müzakere mevzuu yapılması bizi bîr cevap ver
meye mecbur ettiği için birkaç dakikanızı almaya 
mecbur olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Akılla, izanla izahı mümkün olmayan bir olay 
kaışısında olduğumu sözlerimin başında ifade etme
ye mecburum. Bir parlamento düşünelim, o parlamen
toda bir fikrin sahibi arkadaşlarımız çıkıp, Lockheed 
adındaki bir yabancı firmanın Türkiye'de birtakım 
müesseselere mal sattığı, özellikle uçak sattığı, özellik
le Hava Yollarına ve diğer müesseselere satış yaptığı, 
bu satış vesilesiyle bir kısım üye arkadaşların, 13 mil
yon liralıök bir yolsuzluğun Türkiye'de de bahis konusu 
olduğunu ortaya atmaları üzerine, bir araştırma ko
misyonu kuruluyor. Bu araştıma komisyonu, yurt dı
şından temin etmek istedikleri belgeleri, özellikle Ame
rika bu konuyu açığa çıkarmış, oradan temin edilme
si lâzım gelen belgeleri temin etme hususundaki çalış
masına, bugünkü Hükümet, kendi zamanından önce 
tahakkuk eden bu mubayaa işlerinde herhangi bir 
usulsüzlük Türkiye'de de yapıldı ise, ki ilk uçak tes
lim tarihi 16 Ekim 1974, hatırımda kaldığma göre, 
eğer Devlete inanacaksak, eğer Devletten şüphe 
eden arkadaşlarımız yoksa, Devletin resmî beyanı bu, 
Devletin açıklaması bu, elimizde Resmî Gazetelerde 
yayınlanmış veya yayınlanmamış Hükümet kararları
nın akındaki tarih bu... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hükümet 
yok. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — De
mire! Hükümet ini? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bunlar kesin ra
kamlar. Bu tarihte, yani 16 Ekim 1974 tarihinde yal
nız Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı için mubayaa edil
miş uçaklar mevzuunda, bir yolsuzluğun, bahsedildiği 
ve iddia edildiği gibi bir rüşvetin verilip verilme
diğini araştıran bir komisyon var. Huzurunuzda 
kesinlikle iddia ediyorum, dünyanın hiç bir yerinde, 
bu komisyon hakkında, sağduyu sahibi hiç bir arka
daşımız çıkıp «bu komisyon adlî görev yapıyor» di
yemezler, «bu komisyon bir soruşturma komisyonu
dur» diyemezler. Herkesin bildiği gibi, mevcıut yasa
larımıza göre bu komisyon, yalnız araştırma yetkisi
ne sahip bir komisyon. 

Bugünkü Hükümet çıkıyor, diyor ki; «Bu komis
yon araştırma komisyonu da olsa, biz bunu ileride 
adlî görevi davet edici bir yetkiyle mücehhez sayarak, 
büiün belgeleri buna vermek kararındayız» diyor ve 
kalkıyor Amerika ile, Lockheed Firması vesilesiyle 
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yapılması muhtemel yolsuzluğun Türkiye'de de ce
reyan edip etmediğini tespit için, bütün milletlerle, 
yolsuzluk konusuna adı karışmış karışmamış bütün 
milletlerle, Amerika Devletinin yaptığı standart bir 
anlaşma tipini bizim Hükümetimiz de aynen kabul 
ediyor. 

Şimdi, çıkıyor arkadaşlarımız, bir süre önce bir 
vesile buluyorlar, başka sermaye kalmamış gibi, 
«Bunu Meclisin bilgisine niçin sunmadınız?».. Hü
kümet kalkıyor, bunu Meclisin bügisine sunuyor. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — İki aylık süre ne
dir, Anayasadaki iki aylık süre? Madde 65 nci Ana
yasanın 65 nci maddesi... 

BAŞKAN — Saym önder, rica edeyim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi kalkıyo
ruz, bir eski kanundan bahisle, o kanunu çıkaran 
meşru iktidarları, sebepsiz ve anlamsız, tarihin yarın 
şerefle yazacağı pek çok abidevî eserleri bu mem
lekete bağışlamış ve kazandırmış insanları töhmet al
tında bırakan bir saygısız dille, bu kanun vesilesiyle 
suçlamayı fırsat telâkki ediyoruz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saygısız sensin. 
Senin Hükümetin saygısız. Saygısız senin Hükümetin. 
(Gürüttüîer) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bir saygısız 
dille diyorum. 

Eğer bu saygısız dili aranızda paylaşmak isteyen, 
arzu eden kimseler varsa, herkesin sorumluluğu ken
dine alt. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saygısız senin, 
Hükümetindir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Kiminle ilgili sa
yın Başkan?. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, sayın Aykul... 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Sizinle ilgili 
değil. Konuşan arkadaş kendini savunur. Size vekâ
let vermedi. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Kiminle ilgiliyse 
onların ismini söyle. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Kiminle ilgili? 
BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Seni parti döneği 

seni... 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Konuşan arka
daş kendisini savunur. Konuşan arkadaşın kullandı
ğı dilden bahsediyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Meclisi itham 
edemezsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın EvliyagU, lütfen. 
Sayın Aykul, müdahale etmeyin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi, değer
li arkadaşlarım, kanunda süre varmış. Bu süre için
de bilgiye sunulmamış. Bizim amacımız, eğer bir 
kördöğüşü ise, bu metot güzel, bundan vazgeçme
yin. Bizim amacımız hizmetse, bizim amacımız, var
sa, yolsuzluklarla mücadele ise, bizim amacımız 
memlekete yararlı hizmetler yapmak ise, o zaman 
kanun iki ay süre vermiş, vermemiş meselesi, Başkan 
bunu sunar, sunmaz meselesi ikinci planda kalır. 
Milletin huzuruna, milleti temsil eden Parlamento
nun huzuruna sözleşmenin metni sunulmuştur. Eksik 
buluyorsanız, bu sözleşme metnini şu anda kurul
muş olan soruşturma komisyonlarına istediği bilgi
yi aynen vermediği iddiasında iseniz, buyurur, onu 
söylersiniz. Ama kesinlikle söylüyorum, şu anda 
Lockheed mevzuunda, soruşturma komisyonu ku
rulması hususunda çeşitli talepler vardır ve bu söz
leşme bütün bu taleplerdeki bilgileri alma imkânını 
getirmektedir. Şayet, bu sözleşmenin reddiyle veya 
onun görüşülmemesiyle kurulmuş olan soruşturma 
komisyonlarının ihtiyacı olan belgelerin alınmasını 
engellemek isteyen varsa, onlara diyeceğim yok; ama 
bunu engellemek istemiyorsanız, bilgiye sunulmuş 
olan bu hususu, Parlamento olarak sadece bilgiye 
sunulduğunu bilip, ona muttali olmanın ötesinde 
kanımca millet yararına yapılacak bir husus yoktur. 
Şu müzakerede bizi sadece bir sonuca götürmekte
dir; sosyal amaçlı ve önem verdiğinizi söylediğiniz 
kanunların müzakeresini ve çıkmasını biraz daha 
engellemekten başka bir sonuca gitmiyoruz, arz ede
rim. 

Kişisel olarak bu konuda ifade etmek istediğim 
hususlar budur. Lütfedin, bunlar gayet normaldir. 
önemli olan, eğer bu sözleşmede uyarıcı, eksik bul
duğunuz, bilhassa soruşturma komisyonu kurulduğu 
takdirde, benim iddiam hilâfına, şu veya bu belgeyi 
davet etmede güçlük çıkarıcı ve biraz evvel söyle
diğim gibi, diğer devletlerle yapllan bütün sözleşme
lerden daha geride bir vasfı varsa, hepimizin görevi
dir, icrayı uyaralım, bu eksiği tamamlatalım ve ger
çekten bir yolsuzluk varsa, o yolsuzluğu sonuna ka
dar hep beraber takip edelim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Söz istiyorum. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, ne hakkında? 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, sayın hatip beyanlarıyla Komisyonumuzun yap
tığı araştırma konusunda bazı önemli yanlışlıklar 
yaptı; bu bir. 

tkincisi de sayın Başkanım, bu anlaşmanın onay
lanması ya da onaylanmaması konusunda, lütfeder
siniz Özellikle komisyonumuzu ilgilendiren, halen gö
rev yapan komisyonumuzu ilgilendiren bir konu ol
ması itibariyle.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Alâkası yok. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aygün, lütfedin, 

tespit edeyim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — O itibarla, 
çok kısa olmak üzere lütfederseniz, bendeniz de Ko
misyon Başkanı olarak bu konuda düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, mesele bir usu! 
müzakeresidir. Benim tutumum hakkında usul mü
zakeresi açılmıştır, tki lehte, iki aleyhte sayın üyeye 
söz vermenin dışında herhangi bir söz hakkı doğma-
maktadır; ne size, ne başkasına, çok özür dilerim, 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, bir hususun zabıtlara geçmesi için arz et
mek.. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, mümkün değil. Ya
ni, İçtüzüğün 64 ncii maddesini lütfen okuyun; is
terseniz size ben okuyayım. Lütfedin, mümkün de
ğil Sayın Alpaslan, mümkün değil. 

Sayın önder, sizi de uyarıyorum; süreniz 10 da
kikadır, lütfen 10 dakika içinde konuşmaya çalışın, 
başkaca bir ikaza mahal kalmasın. (A. P. sıraların
dan gülütüler). 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Mesele polemik konusu olmakla birlikte, mese
le daha ziyade Anayasanın 65 nci maddesinin uy
gulanması konusudur. Mesele icra organı ile yasama 
organı arasındaki münasebetlerin tanzimi meselesi
dir. Bu itibarla, hiç merak buyurmayın ben mesele
ye Anayasa hukuku açısından bakacağım. 

Sayın Başkan, burada diyor ki: «Ben Başbakan
lığın tezkeresini Yüce Heyete sunacağım.» 

Sayın Başkana suallerim var. Bu suallerime ce
vap verdiği takdirde veya zihninde, kendi kendisine 
cevap verdiği takdirde, şüphesiz sunacaktır. Cevap 
veremediği takdirde de bilâhara emsal olacak bir uy
gulama yapmış olacağız. 

Anayasanın 65 nci maddesinin 2 nci fıkrası şu
dur: «İktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri dü
zenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan andlaşmalar ya
yımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgisine sunulur.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu anlaşma 17 Tem
muz 1976 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
Anayasanın 65 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğin
ce 2 ay içerisinde gerek Senatonun, gerek Millet 
Meclisinin bilgisine sunulur. Bunu kim yapacak? Bu
nu Dışişleri Bakanlığının yapması gerek. Dışişleri 
Bakanlığının bu hususu yerine getirmek hiç hatırına 
gelmiyor. Lockheed konusu burada konuşuluyor. 
Bu anlaşmayı sayın Bozbeyli didik didik ediyor, or
taya koyuyor. Ondan sonra Başbakanlık, Dışişleri 
Bakanlığına tezkere yazıyor. Hangi tarihte? 
12.1.1977 tarihinde Dışişleri Bakanlığının yazısın
da Başbakanlık tezkeresinin tarihi belirtiliyor ve 
Dışişleri Bakanlığı gayet muğlak, Anayasanın 65 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasını çiğneyen tezkeresinde di
yor ki; «Ben bu 2 aylık müddeti geçirdim. Bu işi 
göremedim. Ama daha fazla geciktirmeye mahal 
vermeden bunu Senato Başkanlığına ve Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderin» diyor. Başbakanlık da 
bunun üzerine 26 . 1 . 1977 tarihli tezkereyi yazı
yor. 

Şimdi Sayın Bozatlı'ya, özellikle sayın Başkana 
sormak isterim. Bu 2 aylık müddet, bir sukut-u hak 
müddeti inidir? Bir müruru zaman mıdır, Nedir? 
2 aylık müddet içerisinde bu anlaşma Meclise sunul-

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Buradan 
söylememe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil, ha yerinizden söylemişsiniz, ha kürsüden. 

Sayın Dışişleri Bakanı, zatıâlinize de bir hususu 
hatırlatmak istiyorum. Efendim mesele, bir usul me-
selesiydi. Aslında, sadece benim tutumum hakkında, 
Başbakanlıktan gelen tezkereyi okutup, okutamaya-
cağım hakkında görüşülecekti; ama buraya gelen 
sayın hatipler, bu mevzuun dışmda, zatıâlinizin gö
reviyle de ilgili bazı beyanlarda bulundular; ama bu
lundukları beyan, sadece bu konunun icabı olarak 
oldu. İçtüzükte böyle bir imkân yok, zatıâlinize de 
söz verme imkânına sahip değilim. Ancak, iki lehte, 
iki aleyhte gÖrüşülebiliyor. Bir talihsizlik tabiî, sa
dece usul içinde kalınsaydı, siz de buraya kadar zah
met etmezdiniz. 

Lehte, buyurun Sayın önder. 
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madiği takdirde veya böyle anlaşmalar sunulmadığı 
takdirde ne olacaktır; müeyyidesi nedir? Anayasa 
yapılırken şöyle farz edilmiş. Bir hükümet Meclisine 
karşı, bir icra, yasama organına karşı saygısız ola
maz, gayri ciddî olamaz. 2 ay içerisinde mutlaka 
sunar düşüncesiyle Anayasa yapılmış. Ama karşı
mızda bir icra var ki, çok önemli bir konuyu 2 ay 
içerisinde sunmamış. 2 aylık müddet, hukukta 2 za
man var; ya müruru zamandır veya sukut-u haktır. 
Bunların dışında bir zamansa nedir bu? 2 aylık müd
dete riayet edilmediğine göre, Meclis Başkanlığının 
yapacağı, şey, «Sen gayrî ciddî hareket ettin, 2 aylık 
süreyi tanımadın, yasama ile icra arasındaki müna
sebetleri tanzim eden bu usul hükmüne uymadın; bu 
itibarla ben bunu sunmayacağım» diye tezkere ile 
geri göndermektir ve bu da usul ittihaz olunumalı-
dır. 

Şimdi değerli arkadaşlar... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehte mi, aleyh

te mi? 
BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder, lehte söz 

istediniz... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Lehte, evet. Hiç 
merak etme. 

Her halde Sayın İhsan Ataöv'ün her konuda bil
gisi müsellem olduğu için Anayasa konusunda da 
beyanda bulunmaya kendini yetkili addediyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehte söz aldın, 
aleyhte konuşuyorsun. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Hayır, ben leh
te.. Girizgâh yaptım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Bozatlı buyu
ruyor ki: «Onaylamazsınız, engellersiniz..» Onayla
ma, engelleme diye bu anlaşmada bir şey yok. Onun 
için hiç hassasiyete kapılıp da şöyle yapmayın, böy
le yapmayın diye ithamlara girişmeye lüzum yok. Su
nulurca.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yanlış anladınız. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Siz yanlış an

lattınız. Ben gayet iyi anladım. 
Şimdi 65 nci madde ne? Sayın Başkan, bu müd

deti bir Sukut-u hak müddeti bilmiyorsa.. 
Kendi haline gül Sayın Ataöv, gülünecek hal sen

de var. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
65 nci madde şayet sukut-u hak müddeti ise.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Allah belânı ver

sin. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Adalet Partisine 

yazıklar olsun ki, senin gibi gülünç adamı Genel 

Sekreter Yardımcısı yapmış. (D. P. ve C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşım, 65 nci maddedeki müddet 
müruru zaman ise, sukut-u hak müddeti ise suna
maz, değilse sunabilir; sayın Başkanımız, eğer de
ğilse, muhtardır, sunabilir. 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım, sunsa ne olacak, 
sunmasa ne olacak? Bu Hükümet, belge yollanması
nı engellemek maksadıyla komisyona bir çuval bel
geyi göndererek, fiilen bu anlaşmayı kadük etmiştir. 
Bu anlaşma, bu Hükümet yüzünden yok olmuştur. 
Bu anlaşma fiilen keenlemyekûndür. Bu anlaşma şu 
sebeple keenlemyekûn olmuştur; Lockheed'i örtbas 
etmek için, hırsızları himaye etmek için keenlemye
kûn edilmiştir. 

Arz ederim. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

Anlaşmanın şevkinde Hükümetin ihmali oldu
ğunu söyledi, bu konuda söz istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Hırsızları hima
ye» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hatibin sözlerinde 
«Dışişleri Bakanlığı savsaklamıştır, gönderilmedi» 
diye bir husus geçti. Bunun tavzihini mi istiyorsu
nuz efendim? 

Yalnız bu tezkerenin kimin tarafından gönderi
lip gönderilmeyeceği hakkında, bu hususu tavzih 
etmek üzere söz verebilirim size. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Efendim, resmî 
yazı ile ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bakanlığının 
görevi olmadığını söylüyor, onu tavzih edecek. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Bakan savsak-
lamamışsa, sayın Başbakan savsaklamış; öyle mi 
sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yanlış anlaşılan bir hususu tavzih 
etmek için elbette konuşma hakkı var. Ne yapalım? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tavzih konuşa
na ait Sayın Başkan, Sayın Bakana değil. 

BAŞKAN — Sayın Şener, siz eski bir parlamen
tersiniz, usulü iyi bilirsiniz.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bırakın benim eskiliğimi. 
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BAŞKAN — Sayın Bakanın bir fiili hakkında, 
bir yanlış anlaşılma olmuşsa, kendisinin tavzih et
mesi, anlatması hakkıdır, çok rica ederim saym Şe
ner. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Birleşik Amerika Hükümeti ile Adalet Bakanlı
ğı arasında yapılmış bir anlaşmanın, yüksek ona
yınıza sunulması esnasında çıkan usul müzakerele
rinde, anlaşmanın iki ay içinde Dışişleri Bakanhğı 
tarafından Yüce Meclise şevki gerekirken, bu lâzime-
ye riayet edilmediği iddia olundu. 

Anlaşmada, Dışişleri Bakanlığı sadece aracı ro
lünü oynamıştır. Anlaşma, Adalet Bakanlığı ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında yapılmıştır. Anlaş
ma, Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma i!c 
ilgili muhaberat cereyan edip, neticede Adalet Ba
kanlığınca Dışişleri Bakanlığından Meclise şevki ta
lep edildiği anda, Dışişleri Bakanlığı Meclise sevk et
miştir. Anlaşmanın tarafı Adalet Bakanlığıdır. Biz 
muhtelif bakanlıkların yaptığı anlaşmaları, onların 
talimatı veya talebi haricinde re'sen Meclise sevk 
etmekle görevli ve mezun değiliz. Bu cihetin tasrihi 
için söz aldım. Belki anlaşma ile ilgili yapacağınız 
muamelelere yardımcı olurum kanaati ile söz aldım 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Tezkere Başbakanlık tezkeresidir. Sayın Bakan ken
di Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı olarak söyledi. 
Tezkere Başbakanlık tezkeresidir. Hükümetin tama
mını, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, siz müsaade edin, ye
rinden böyle kalkıp konuşmak usul haline geldi; ama 
pek de doğru bir şey olmadığının siz de farkındası
nız. 

Sayın Önder'in konuşmasında Sayın Dışişleri Ba
kanına atfen bir husus geçtiği için bu hususu açıkla
dı. Yoksa Adalet Bakanına, Başbakana vesaireye ait 
olduğu hakkında bilgi vermedi Sayın Bakan. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hükümetin ta
mamına ait bir durum vardır, ben onu arz etmek is
tedim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlığa gelmiş bulunan 

ve bilgilerinize arz edilmek üzere bulunan tezkere 
ve onun eki olan anlaşmanın kanunî süresi içinde 

Yüce Meclise sevk edilmediği için bilgiye sunulma-
ması halkkında sayın arkadaşlarımın görüşleri orta
ya çıktı. 

Başkanınız bu arkadaşlarla aynı kanaatte değil, 
gerekçesi ise şöyledir: 244 Sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının son cümlesinde şöyle den
mektedir: «Bu halde, and taşmanın onaylanmasının 
veya buna katılmanın uygun bulunması hakkında 
bir kanun çıkmamış olup da, onaylama veya katıl
ma işlemlerinin yerine getirilmiş olması takdirinde, bu 
andlaşma, Resmî Gazetede yayınlanmasından baş
lanarak iki ay içinde, bir Başbakanlık yazısına ekli 
olarak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlıklarına gönderilir. Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanlıkları, bu andlaşmalan, ayrı 
ayrı Genel Kurulların bilgisine sunarlar.» 

Şimdi kanunun bu hükmüne göre, iki ay içinde 
Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun bilgi
sine sunulması gerekmektedir. Ancak, iki ay içinde 
bilgiye sunulmazsa ne olacağı hakkında kanunda 
sarih bir hüküm yoktur. 

244 sayılı Kanun ise, Anayasamızın 65 nci mad
desinden alınan bir emirle çıkarılmış bir kanundur. 
O halde, 244 sayılı Kanununda" bulamadığımız hu
susu Anayasanın 65 nci maddesinde aramak mec
buriyetindeyiz. 

Anayasanın 65 nci maddesi ise 3 ncü fıkrasında: 
«Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmalan ile kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak yapılan iktisadî, ticarî, teknik veya idarî and-
laşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun 
bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre 
yapılan iktisadî, ticarî veya özel kişilerin haklarını 
ilgilendiren andlaşmatar yayımlanmadan yürürlüğe 
konulamaz.» 

Bir fıkra atlıyoruz. 
«Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
149 ncu ve 151 nci maddeler gereğince Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz.» diyor. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, gerçi kanunî süresi 
içinde bilgiye sunulmamıştır bu andlaşma ve 244 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine aykın bir durum mev
zubahistir. Ancak, 244 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine aykırı bir durum hâsıl olduğunda bu andlaşma 
ne haldedir? 

Anayasanın 65 nci maddesine göre bu andlaşma 
halen yürürlüktedir ve kanun hükmündedir. Şu hal
de, Yüce Meclisin bilgisine sunulmadığı takdirde, bu 
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Kanunun, bu andlaşmanın fiilî durumuna herhangi 
bir halel gelmeyecektir, bu devam edecektir. Mesele 
bir kanunu lâzimeyi vaktinde yerine getirmemiş ol
maktan dolayı Hükümeti muaheze etmekse, bu işin 
aleyhinde olan sayın hatipler bu muahezeyi yaptılar 
ve zabıtlara geçti. Bir usul müzakeresi de açtık. 

Şimdi, bu usul müzakeresinin sonunda, benim 
kanaatim, sayın hatiplerin kanaatine uymamakta
dır. Ancak, bunu oyla halletmenin de imkânı olma
dığı kanaatindeyim. Çünkü, anlaşmanın bizzat ken
disi Meclisin oyunda sunulmaksızın, sadece bilgiye 
sunulmakla iktifa edilirken, bilgiye sunulup sunul-
mamasını oya arz etmek, kanunun manasına, med
lulüne aykırı düşmektedir. 

Bu bakımdan, Başkanlığınızın görüşü, geç olarak 
geldiğini Başkanlığınız da tespit etmiş, tezkere yaza
rak sebebini sormuş olduğu -t için, Hükümetin bildir
diği gerekçe ile, cevabî tezkere ile beraber hepsini 
birden bilginize sunmaktır, bunu bilgilerinize arz et
mektir. 

FERRUH BOZBEYLl (İstanbul) — Başkanı
nızdan bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sizin bu 

mütalâanıza göre, bundan sonra bütün hükümetler 
iki aylık süre ile bağlı kalmamak için, bizzat Başkan
lığınızın verdiği fetvadan istifade etmek yoluna git
meyecekler midir? 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
ben de bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun siz de 
sorun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, mü
ruruzaman diye arz ettiğim hususlar, özel hukuk sa
hasında cari olan müruruzamanlardır. Amme hu
kuku sahasında bulunulduğuna göre, bunlardan bah
setmeye yahut müruruzamanı düşünmeye imkân var 
mıdır? 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, 
ben de sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık, siz de sorun. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, 
Hükümet bu andlaşmayı bir yasamıza dayanarak 
Meclise sunmaktadır. Bu yasada da, Hükümetin bu
nu ancak iki ay içinde yapabileceği yazılıdır. İki ay 

içinde bunu yapmadığına göre, Hükümet bu anlaş-
\ mayı hangi yasaya dayanarak Meclise sunmuştur ve 

Başkanlığımız da neye dayanarak bunu Millet Mec-
| lisinin bilgisine sunmaktadır? 
I 
i 

I Ben Öyle zannediyorum ki, süresi geçtiği için, 
| artık Hükümet bu anlaşmayı Millet Meclisine sunma 
i yetkisinden yoksun olmuştur. Bu itibarla bunun, 
| Meclisin bilgisine sunulmamasının Başkanlıkça sağ-
| lanması çok yerinde olur. 
| BAŞKAN — Sayın Işık, tabiî bu sualden ziyade, 
| şahsi mütalaanızı beyan oldu. 

j Sayın Bozatlı, Sayın Önder'in sükûtu hak ve 
müruruzaman müddetleri hakkındaki hususlara dik
kat buyurursanız cevap vermedim. Çünkü, burada 
bir sükûtu hak ve müruruzaman meselesi mevzuba-

• his değildir. Sadece kanunun bir hükmü mevzubahis
tir. İcra edilmediği takdirde ne yapılacağına dair 
kanunda bir şey olmadığı için, sükûtu hak veya mü
ruruzaman müddeti olsa ne gerekir? Bunlar sükut 
ettiği takdirde kaybolacak bir husus tespit edilme
miş, o bakımdan cevaplandırmamıştım. 

j Sayın Bozbeyli, zatıâlinizin mütalâasına iştirak 
I etmemek mümkün değil. Bu uygulama, mümkündür 

ki, emsali muameleye, başka hükümetlerin veya bu 
I Hükümetin başka zamanlarda müracaat etmesini da

vet edebilir. Ancak, Meclis Başkanlığına gelmiş olan 
bir tezkereyi muallakta bırakma imkânına da sahip 
değilim. Ayrıca, yapılacak başka bir muamelenin de 

1 olmadığı kanaatindeyim. Bu muameleyi ikmal edip 
etmemenin, anlaşmanın yürürlükte kalmasına veya 
kalmamasına tesiri de olmadığı kanaatindeyim. 

I Anayasa Mahkemesine gidilmesi dahi yasakla
nan, kanun hükmünde telâkki edilen, yürürlüğü için 
Meclisin tasvibi dahi istemeyen bir hususta, bir 
usul müzakeresinin sonunda, meseleyi Yüce Mecli
sin oylarıyla halletmek suretiyle, aslında istenme-

I yen bir oylamayı bir usul meselesi ile, dolayısıyle 
yapmanın da pek usule, kanuna, İçtüzüğe uygun ol
mayacağı kanaatindeyim. Tezkerenin muallakta 
kalmaması için okutmak zaruretindeyim. 

Bundan sonraki hükümetler aynı yola giderlerse, 
her halde abesle iştigal etmiş olurlar. Başka da yapa
cak bir şey olmadığı kanaatindeyim. 

| Teşekkür ederim. 
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fi) TEZKERELER VE 

2. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel j 
Douglas Şirketi konularına ilişkin olarak adaletin ye- \ 
rine getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hakkın
daki Anlaşmanın 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244, sayılı j 
Kanun gereğince Millet Meclisi Genel Kurulunun I 
bilgisine sunulmasına dair Başbakanlık tezkeresi, j 
(3/791) (S. Sayısı : 449) (Devam) \ 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, oku- J 
tuyorum: j 

(449. .S. Sayıh basmayazıda yer alan; Başbakan
lık tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı yazısı ve andlaşma i 
metni okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi mü
nakaşaya konu olan gecikme ile ilgili Millet Mecli
si Başkanlığı yazısı ve Başbakanlık cevabî yazısını 
okutuyorum, bilgilerinize sunulmak üzere. 

Çıkış kâğıt No : 5599 j 
Gönderildiği tarih : 27 . 1 . 1977 - Acele 

Başbakanlığa 

İlgi : 26 . 1 . 1977 tarihli, 165-9/02076 sayılı ya
zınız. j 

T. C. Adalet Bakanlığı ile A. B. D. Adalet Ba [ 
kanlığı arasında 8 Temmuz 1976 tarihinde Vaşing- j 
ton'da imzalanan «Lockheed Uçak Şirketi ile Mc ! 
Donnel Douglas Şirketi Konularına İlişkin Olarak i 
Adaletin Yerine Getirilmesinde Karşılıklı Yardım ı 
Usulleri Hakkında Anlaşma» ilgide belirtilen yazını
za ekli olarak, 31 . 5 . 1963 tarihli, 244 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Mil- \ 
let Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulmak 
inak üzere 26 . 1 . 1977 günü Başkanlığımıza inti
kal etmiştir. 

Sözkonusu andlaşma, 17 Temmuz 1976 tarihli 
15649 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 244 sa- I 
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası, Andlaş-
manın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlıya-
rak 2 ay içinde Başkanlığımıza gönderilmesini âmir- I 
dir. 

Bu gecikmenin nedenlerinin, ilgideki yazınızla I 
birlikte Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine su- I 
nulmak üzere, Başkanlığımıza en kısa zamanda bil- I 
dirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven I 

Millet Meclisi Başkanı 

ÖNERGELER (Devam) 

Sayı : 165-9/01809 8 . 2 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Genel Sekreterlik : 
27 . 1 . 1977 tarihli ve Kan. Md. 5599-42626 sa

yılı yazmız. 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Douglas 
Şirketi konularına ilişkin olarak «Adaletin Yerine 
Getirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri Hakkında 
Andlaşma»nın yürürlüğe girmesi hakkındaki ilgi ya
zınız üzerine Dışişleri Bakanlığından alınan 7.2.1977 
tarihli ve MGGM (MGİD) 3103-77-AS/441 sayılı 
yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

MGGM (MGlD) 
3103/77/AS.441 7 . 2 . 1977 
Lockheed Anlaşması. Çok tvedi Süreli 

Başbakanlığa 

İlgi : 2 . 2 . 1977 tarihli ve 165-9/01621 sayılı 
yazıları. 

1. İlgi'dcki yazılarının ekini teşkil eden Mil
let Meclisi Başkanlığının yazısında değinilen husus 
hakkındaki görüşümüz 2 nci maddede sunulmuştur. 

2. 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 saydı Kananım 
2 nci maddesi, milletlerarası andlaşmalarm onaylan
masının veya buna katılmanın uygun bulunması 
hakkında bir kanun çıkmamış olup da, onaylama 
veya katılma işlemlerinin yerine getirilmiş olması tak
dirinde, bu andlaşmanın, Resmî Gazetede yayınlan
masından başlayarak iki ay içinde bir Başbakanlık 
yazısına ekli olarak Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlıklarına gönderileceğini öngörmek
tedir. Keza, aynı kanunun 4 ncü maddesi, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi'nin bilgisine sunula
cak olan andlaşmalarm bu Meclislerin Başkanlıkla
rına sunma yazılarını hazırlamak görevinin Dışişleri 
Bakanlığınca yerine getirilmesi hususunu hükme 
bağlamıştır. Tatbikatda, söz konusu sunma yazısı, 
andlaşmanın Meclis Başkanlıklarına gönderilmesi 
safhasına gelindiği andan itibaren, andlaşmanın kap
samı itibariyle yetkili mercii olan Bakanlık veya Ku
ruluşun talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafın-
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dan hazırlanarak Başbakanlığa takdim edilmektedir. 
Adalet Bakanlığının Başbakanlığa muhatap 5 Ocak 
1977 tarihli yazısının Başbakanlığın bir yazısı ekin
de Bakanlığıma ulaşması üzerine, Adalet Bakanlığı
nın anılan yazısı bu yolda bir istem olarak mütalâa 
edilmiş ve başka bir gecikmeye yol açmamak üzere, 
gereğine tevessül olunarak, her iki Meclis Başkan-

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 
arkadaşının, Çanakkale-Gökçeada ve Bozcaada il
çelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi 
var, okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk ulusunun bugünkü dış politikasını ulusal 

güvenlik açısından en fazla etkileyen unsurlardan bi
risi de Ege sorunudur. Son zamanlarda dış politika
daki önemli gelişmeler; Kıta Sahanlığı, Kara Sulan 
Hududunun saptanması, Ege Denizi ile ilgili ekono
mik şuur gibi kavramları mühim birer sorun ola
rak ortaya çıkarmıştır. Ege Denizi, Türk Ulusu için 
dış politikada en mühim konulardan birisidir. Her 
geçen gün önemi bir kat daha artan Eğedeki men
faatlerimizi birer hedef kabul ederek ve hiç birisini 
küçümsemeden etkin tedbirleri almamız gereği var
dır. Bu genel çerçeve içerisinde Ege Denizindeki iki 
adamızın sorunlarına da çözüm getirmek zorun
dayız. Bu iki adadan birisi Gökçeada, diğeri de Boz-
caadadır. Her ikiside Çanakkale iline bağlı birer il
çedir. Çanakkale boğazının Eğeye açıldığı yerin 
Kuzey ve Güneyinde yer alam bu iki ada, 1923 Lo
zan Antlaşması ile tekrar Anavatana kavuşmuştur. 

Gökçeadanın yüz ölçümü 289 Km karedir, yedi 
yerleşme alanı vardır. Bozcaadanın yüzölçümü ise, 
40 Km. karedir ve bir yerleşme alam vardır. 1970 nü-
nuf sayımına göre, Gökçeadanın nüfusu 6 605, Boz
caadanın ise 2 031'dir. Her iki adanın bugünkü du
rumları ele alınıp süratle daha iyi bir hale getirilme
si gereği; Ege sorununun önem kazanmasından be
ri bir kat daha artmıştır. Hal böyle iken, adaların 
kendilerine özgü sorunları şimdiye kadar gerçekçi 
bir görüşle ele alınmamıştır. 

1. Ulaşım, haberleşme ve elektrik sorunları çö
zülememiştir. 

tıklarına Lockheed andlaşınasını sunma yazıları der
hal Başbakanlığa takdim edilmiştir. 

3. Keyfiyeti bilgilerine arz edcırim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
BAŞKAN — Andlaşma ve eki olan tezkereler 

bilgilerinize arz olunmuştur. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

2. Rum asıîîı vatandaşların sayısı gün geçtikçe 
azalmaktadır. Buna karşılık gerekli olan, iskân po
litikası yetersizdir. Eskiden adaya göç edip yerleş
miş Türk vatandaşların ellerinden toprakları istim
lâk'edilerek alınmış ve halen karşılığında toprak 
verememiştir. Son senelerde iskân edilen yurttaşla
rımız ise, sıkıntı içerisinde bırakılmışlardır. Gök-
çeadaya götürülen devlet kuruluşları arzu edilen dü
zey de yönctiîemenıektedir. 

3. Îşsi/Jik vardır. Tarım, hayvancılık ve balık
çılık geçim kaynağı olmasına rağmen bu konulara 
el uzatılmamış, yüzüstü bırakılmış ve üstelik bazı 
yasaklar getirilmiştir. 

4. Turizm potansiyeli olan ve bu yönde yatırım 
gerektiren adalarda halen ikinci yasak bölge uy
gulaması yapılmaktadır ve turizme henüz açık de
ğildir. 

5. Millî Güvenlik Kurulunun, önerisi ile giden 
bazı yatınmJar, bürokrasinin saptırmaları ile amaç
tan uzak bir ha*e gelmektedir. 

6. Adalarda yaşayan yurttaşlarımızın sağlığı 
için alman önlemler yetersizdir. 

7. Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyan her iki 
adaya; geniş bir üretim potansiyeli olmasına rağ
men, pazarlama, kredi ve ulaşım imkânları getiril
memiştir. 

8. Her iki adada çalışan işçilerin sosyal güven
lik, ücret ve sendikal faaliyetleri ele alınıp çözüme 
bağlanmamıştır. Halen işçiFer üzerinde baskı var
dır. Ayrıca, devlet kuruluşlarında yerli Türk yut-
taşlarıımzın öncelikle çalıştırılmaları gerekirken 
bazı devlet kuruluşlarının müdürleri özellikle kendi 
hemşehrilerini getirip işçi olarak çakıştırmaktadır
lar. Bu suretle ada sakinleri geçim güçlüğü içerisinde 
bırakılmaktadırlar. 

9. 1151 sayılı Kazımda getirilen ada'arın kendi
lerine özgü mahallî idare kuruluşları, il özel idare-

— 486 — 



M. Meclisi B : 42 8 . 2 . 1977 O : 1 

sinden ayrı bir tatbikat içerisinde yetersiz bir kuru-
fcış halinde katmışlardır. 

Böylece, sorunlar dizisi daha da uzatıDabiIü'. Bu 
gerçeklerin ışığı at ında Gökçeada ve Bozcaada il
çelerimizin sorunlarını tespit ve gerçek çözüm yol
larını bulmak üzere, Anayasamızın 88 nci, İçtüzüğü
müzün 102 nci maddesine göre Meclis Araşiırması 
açılmasını arz ederiz. 

1 . 2 . 1977 
Çanakkale MOIetvekiü Burdur Milletvekili 

Orhan Çaneri Osman Aykul 
Giresun MO'etvekili Trabzon Milletvekili 

Orhan Yılmaz Adil Ali Cinel 

Kars Milletvekili 
Doğan Arash 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

Bahkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay 

Aydın Milletvekili 
İsa Ayhan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkaralıisar) — Sa
yın Başkan, önergemiz var. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal, İçel Mil 
letvekili Oral Mavioğlu, İstanbul Milletvekili Engin 
Unsal, İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur, Yozgat 
Milletvekili Nedim Korkmaz, Burdur Milletvekili Os
man Aykul, İzmir Milletvekili Süleyman Genç, Art
vin Milletvekili Turgut Altunkaya ve Adana Millet
vekili Hasan Cerit'in, Millet Meclisinin olağanüstü 
toplandığı 6 . 10 . 1976 tarihli 140 net Birleşiminde 
taraflarından söylenmiş olarak tutanağa geçen söz
lerini geri aldıklarına dair önergeleri. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin, eski zabıtlar 
hakkında bazı önergeleri var; onları okutuyorum : 

Sayım Başkanlığa 
140 nci Birleşim, (Olağanüstü) 6 . 10 . 1976 Çar

şamba günkü oturumda, adıma söylenmiş olarak tu
tanağa geçmiş sözleri geri alıyorum. 

Gereğini arz ediyorum. 
Saygılarımla. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 

Çarşamba günkü Birleşiminde, tarafımdan söylen
miş oEarak tutanağa geçen sözleri geri ahyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarım. 
İçel 

Oral Mavioğlu 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 
Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri alıyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarını. 
İstanbul 

Engin Unsal 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 
Çarşamba günkü Birleşimde, tarafmıdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri alıyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarım. 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 
Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri alıyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarını. 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

MiMet Meclisi Başkanlığına 

MiCet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 
Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri ahyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarım. 
Burdur 

Osman Aykul 

Millet Meclisi Başkanlığına 

MiKet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 
Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri ahyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarım. 
İzmir 

Süleyman Genç 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 

Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri alıyorum. 

Sayın Başkanlıktan özür diter, saygıüar sunarım. 
Artvin 

Turgut Altunkaya 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin olağanüstü toplandığı 6.10.1976 

Çarşamba günkü Birleşimde, tarafımdan söylenmiş 
olarak tutanağa geçen sözleri geri alıyorum. 

Saym Başkanlıktan özür diler, saygılar sunarım. 
Adana 

Hasan Cerit 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 tarihli 
143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/122, 4/296) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battalın, Kur an 
kurslarına yapılacak yardım ve bağışlar hakkında 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/727, 4/297) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battalın, 991 sa
yılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü işçilerinin emeklilikleriyle 
ilgili 1189 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/728, 4/298) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
üç tane gündeme alınma teklifi vardır, okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5680 sayılı Basın Kanununun 29 . 11 . 1960 tarih
li 143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifimiz, süresi içinde ilgil komsyonlarda 
görüşülememiştir. Bu nedenle, teklifimizin Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesine göre Millet 
Meclisi gündemine alınmasını arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

MiKet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kur'an kurslarına yapılacak yardım ve bağışlar 

hakkında kanun teklifimin, İçtüzüğüm madde 38'e 
göre gündeme alınmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

991 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletmesi Gene! Müdürlüğü işçilerinin emeklilik-
Seriyfe ilgili 1.189 sayılı Kanuna geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifimin, İçtüzük madde 
38'e göre gündeme alınmasını saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Saym Usumi'nin önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın İslâm, sizin komisyonunu
zu ilgilendiriyor. YaSnız katılıp katılmayacağımz 
hakkında beyanda bulunabilirsiniz yerinizden. An
cak, katılmadığınız takdirde önerge sahibine beş 
dakika söz hakkı var, başka kimseye yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI NADİR 
LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Başkan, değer
li ıniIîetvckiMeri; 

Sayın Usuıni ve arkadaşlarının, Basın Kanunu ile 
ilgili değişiklik teklifleri komisyonumuzdadır. Bu
güne kadar gerek teklif sahipleri olarak, gerek Ko
misyon üyeleri olarak, gerekse diğer sayın üyeler 
tarafından bunun öncelikle Komisyonda görüşülmesi 
hakkında bir talep vaki olmadı. Ancak, bu ayın 4'ün-
de, Meclis Basın Bürosunda bulunduğumuz bir sı
rada, gazeteci arkadaşlarımızın, bu teklifin önce
likle görüşülmesi yolunda azruları belirdi. Bu arzu 
üzerine aynı gün, Komisyonumuzun yarınki toplan
tısı için gündeme almış bulunuyoruz; tahmin ediyo
rum ve yanılmıyorsam ikinci sıradadır, yarın görü
şülecektir. 

Yüksek Heyetiniz bunu doğrudan doğruya gün
deme almakta yetkilidir. Ancak, bu şekilde 38 nci 
maddeye göre gündeme ahnan tekliflerin müzakere
sinde Komisyonun katılamama durumu doğduğundan 
ve Komisyonun çalışmasının Yüksek Heyetinize yar
dımcı olacağı ümidiyle, esasen yarın da bunun Ko-
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misyonda karara bağlanmasının mümkün olacağı 
düşüncesiyle, Komisyon görevliniz olarak, bunun, 
Komisyondan geldikten sonra, Genel Kurul müza
keresinde Komisyonun da çalışmalara katılma im
kânımın daha faydalı sonuçlar vermesi düşüncesiyle 
bu talepten muhterem arkadaşımızın sarfınazar et
mesini veya bu hususun nazara aSmmasmı arz ve ta
lep ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın fslâm. 
Sayın Ölçmen, lehinde mi söz istiyorsunuz? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet Sayın Baş

kan, önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Parlamentoda görev yapan, basından gelme par

lamenter arkadaşlarımızın bu dönem başında bası
nı ilgilendiren yasalar konusunda çalışmaları ol
muştur. Nitekim, bu çalışmaların bir mahsulü ola
rak 1974 yılında Meclisimizin gündemine özellikle 
yazı işSeri müdürlerinin hapis cezalarına çarptırıl
malarını önleyen ve bunun para cezasına çevrilme
sini öngören bir yasa teklifi gelmiş ve görüşülme
ye başlanmış; fakat o zamanın Hükümetinin Ada
let Bakanı tarafından Komisyona abnması istenmiş 
ve o zaman Komisyona alınmıştı. 

O zamandan beri bu teklif Adalet Komisyonu
muzda beklemektedir. Geçenlerde 30 gazetemizin 
yazı işleri müdürünün müşterek imzasıylc grup yö
neticilerine bir yazı geldi, bir müracaat geldi. Bu mü
racaatta, yazı işleri müdürlerimiz, kendilerini ilgülcn-
diren bu kanunun biran evvel yasalaşması dileğin
de bulunmakta ve kanunun Meclis Başkanlığında 
beklediğini ifade etmekteydiler. Basında çıkan di
ğer haberlere göre de, bu kanun teklifinin Danışma 
Kurulunda beklediği ve Meclis gündemine ind irilme
diği ifade edilmekteydi. 

Şimdi burada bir hususa dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Muhterem basınımız kendisim ilgilendi
ren konularda dahi, basınımızın yazı işleri müdürle
rinin hapse girmesine mani olacak bir kanunda dahi 
prosedürü ve kanun teklifinin durumunu iyice tet
kik etmek lüzumunu hissetmemektedirler. Hiçbir 
kanun teklifi veya tasarısı Millet Meclisi Başkanlı
ğında beklemez. Hiçbir kanun teklifi veya tasarısı 
Millet Meclisinin Danışma Kurulunda beklemez. 
Muamelesi tamamlanmışsa Millet Meclisi gündemi
ne otomatikman iner, tamamlanmamışsa ilgiK ko
misyonda bekliyor demektir. 

Ben, bunun üzerine, yazı işleri müdürlerimizin 
bu müracaatını önemli görerek, grupunıa da danı
şarak muhterem basınımıza bir açıklamada bulun
dum, dedim ki: «Sizin yazdıklarınız yanlıştır. Baş
kanlıkta veya Danışma Kurulunda değil* ben duru
mu tetkik ettim; Millet Meclisi gündemine de 1974'te 
inmiş, görüşülmeye başlanmış. Adalet Bakanının tek
lifi üzerine Komisyona geri çekilmiş. O zamandan 
beri de Komisyonda bekliyor. Biz, teklif sahipleri 
olarak, Komisyon görüşmeyecekse, teklif sahipleri
nin önergesjyîe, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
bunun Meclis gündemine alınmasına yardımcı ol
maya amadeyiz, diğer grupları da görev bölümüne 
çağırıyoruz. Değilse, bunu Komisyon tetkik ederse, 
biz de memnuniyetimizi izhar eder, Komisyonda gö
rüşüldükten sonra, gündemdeki yerini aldıktan son
ra, Danışma Kurulunda da bu önemli konuda önce
lik verilmesi için çaba gösteririz ve öbür grupları 
da işbirliğine davet ediyoruz. 

Bu beyanım, sadece bir gazetemizde yayınlan
dı. Bana 30 tane yazı işleri müdürü müracaat edi
yor, kendilerini ilgilendiren bir konuda, ben ciddiye 
alıyorum; konuyu takip ediyorum, basınımıza açık
lama yapıyorum Meclis bürosunda, Bana imzalı yazı 
gönderen muhterem yazı işleri müdürleri, benim yap
tığım açıklamayı kaale almıyorlar ve gazetelerine 
basmıyorlar. Bu da, işin acıklı yönü. 

Ama bu yüzden biz inancımızdan vazgeçip de 
bir davayı takipten vazgeçecek değiliz. Muhterem 
Adalet Komisyonu Başkanının açıklamalarına da mü
teşekkiriz. Tabiî ki, konunun Komisyonda görüşüle
rek Meclis gündemine inmesinde muhakkak ki ya
rar vardır. Biz, 38 nci madde ile gündemin şişirilme
sinin grup olarak karşısındayız. Komisyonların iyi 
çalışmadığından da şikâyetçiyiz. Bu konuda sayın İs
lâm'ın gösterdiği hassasiyet de, basınımızın konulan 
açısından memnuniyet vericidir. 

Konunun esasında da, hakikaten kendi yazmadığı 
bir yazı doüayısıyie bir yazı işleri müdürünün hap
sedilmesi, demokrasi anlayışımızla bağdaşmayacak 
derecede ters ve sakat bîr durumdur. Biran evvel 
konunun değiştirilmesi gereğine grup olarak inan
maktayız. Buna muhakkak ki, Meclisimizin büyük 
çoğunluğunun iştirak edeceği kanaatindeyiz. 

Bu konu o derece mizah konusu haline gelmiş
tir ki, bir ünlü mizah yazarımızın bir eserinde dahi, 
bir gazetenin nasıl 15 günde bir (Diğerleri hapse gir
diği için) yazı işleri müdürü bulmak zorunda kaldığı 
gayet güzel karikatürize edilmiştir. Artık bu konunun 
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Meclisimizce düzeltilmesi ve çağdaş bir anlayış hali- I 
ne getirilmesi dikğindeyiz. I 

Yaînız, sayın Adalet Komisyonu Başkanı, ikinci 
şuada olduğunu ve görüşüleceğini söylüyorlar. Bu, 
acaba bu dönem için yeterli bir garanti olacak mı
dır, bu dönemde çıkarabilmemiz için? Acaba ko
misyonun birinci sırasında ne vaıdır? Uzun sürecek I 
bir tasarı veya teklif inidir? Komisyon toplanmadı
ğı takdirde bu kanunun akibeti ne olacaktır? Bu ba- I 
kıimdan müphem kalmaktadır. Eğer Komisyon Baş- I 
kanı, kendilerinin büyük değişiklik, esasa müteal
lik değişiklik çalışmaları olduğu yolunda bir beyan
da buDunursa, birtakım yenilikler getirecekleri yo
lunda bir beyanda bulunursa, o zaman ısrarlı olma- I 
yacağız; ama uzun boylu bir değişiklik yapmayacak-

Jsırsa, burada hazır Meclisimize bu konu gelmişken, I 
eğer Adalet Komisyonumuzun fazla bir katkısı olma- I 
yacağı yoîunda bir beyanları olursa, buna da müspet I 
rey kullanmak ve konuyu biran evvel Meclis günde- I 
mimize aldırmağa daha yararlı görürüm. 

Meclis gündemine aldırmakla da konu bitme
yecektir. Biliyorsunuz lOO'ün üzerinde gündemimiz- I 
de tasarı ve teklif beklemektedir. Bu dönemde bu 
lOO'ün üzerindeki tasarı ve teklifin kanunlaşmasına 
maddeten imkân yoktur. O bakımdan, diğer grup 
başkanvekili arkadaşlarımı da huzurunuzda, bu ko
nuyu Danışma Kurulunda (Gündemimize girdikten I 
sonra) ön sıralara almak üzere işbirliği yapmaya 
bu kürsüden davet ediyor ve sayın Adalet Komis- I 
yonu Başkanının bir açıklayıcı beyan daha lütfet
melerini ve Meclisimize ışık tutmalarım rica ediyo
rum. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Aleyhinde söz isteyen yok. 
Buyurun Sayın Usumi. 
SADULLAH USUMÎ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, ge
rek kendi parti grupumun, gerekse diğer parti grupu 
üyesi arkadaşlarımın bu kanuna karşı olmadıkla
rını gayet iyi biliyorum. I 

Özel konuşmalarımızda da bu konuda birçok nok- I 
tada anlaştık. Fakat nedense, talihsiz geçen bir süre I 
içinde, bir anlaşma yapmak suretiyle bu kanun tek- I 
lifimizi Meclise getirme imkânını bulamadık. Sayın I 
Öîçmen'in de burada ifade ettikleri gibi, Meclise ka* 
dar geldiği halde, o zaman Adalet Bakanı olan Şev- I 
ken Kazan'ın bir nokta üzerindeki itirazıyîe kanun 
tekrar Komisyona iade edilmişti. Yeniden Adalet Ba- | 
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kanı olduğu sırada görüştüğümüz zaman, bize bu ko
nudaki tereddüdün de ortadan kalktığını söylediği 
halde, Adalet Komisyonundan buraya getirmek bir 
türlü mümkün olmadı. 

Sayın Adalet Komisyonu Başkanının sözlerini 
de son derece iyi karşılıyorum ve sözlerini teminat 
olarak kabul ediyorum. Yarın kendileri Komisyon
da görüşüleceğini ifade ettiler. Ben bir gün kaybını 
çok önemli bir kayıp olarak görmüyorum aslında. 
Yalnız yine bir talihsizliğe uğraması endişesi içinde 
bulunuyorum. 

Ş*mdi, önümüzdeki Sah gününden itibaren bütçe 
baş'ıyor. Bütçe tam 15 gün süreyle hiçbir başka1 ka
nunun görüşülmesine fırsat vermeyecek. Bu 15 gün 
sür,e içinde görüşülmediği vakit, arkadan bir başka 
kanunlar meselesi ortaya çıkacak, Mecliste yeni me
seleler olacak ve yazı işleri müdürlerinin sorumlu
luklarının kısıtlanması konusuyla ilgili kanun tekli
fimiz uzun süre yine birtakım tartışmalar dolayı-
siyle veya talihsizlikler yüzünden Mecliste görü
şülme imkânına sahip olamayacak. Yani benim en
dişem «Bu çıkmaz» diye değil; A. P., M. S. P., D. P. 
veya herhangi bir parti buna karşı değil Bütün par
tilerin aşağı yukarı bu konuda anlaştıklarım gayet 
iyi biliyorum; ama benim endişeni, süre azalmıştır. 
Bu dönem içinde bu kanun teklifinin çıkarılması için 
bir arzu duyuyorum* 

Şimdi, bu kanun teklifini eğer hakikaten çıkart
mak istiyorsak, hakikaten, özel konuşmalarımızda 
olsun, resmî açıklamalarımızda olsun, basına karşı 
taahhütte bulunduğumuz şekilde, yazı işleri mü
dürlerinin sorumluluklarının kısıtlanması hususun
daki kanun teklifinin Meclisten geçmesini istiyorsak, 
o zamgn hemen bugün gündeme alınması hususun
da oylarımızı izhar edelim ve yarın da Danışma Ku
rulunda bu öncelik alsın ve Meclise süratle, bu haf
ta içinde ge'sin ve kanun teklifini çıkaralım; Senato
ya gönderelim, ilk adımı atmış olalım. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun önemi hakkında 
aşağı yukarı bütün arkadaşlarımın fikri vardır. Bu 
konuda uzun uzun bilgi vermek istemiyorum, kanun 
teklifi buraya geldiği zaman anlatırım. Yalnız, 27 se
nelik bir gazeteci olarak, 20 küsur sene de yazı iş
leri müdürü olarak, ben, bu yazı işleri müdürlerinin 
sorumluluğu konusunda çektiğimi kendim biliyorum 
ve bir milletvekili olarak bu çatının altına geldiğim
de de, yazı işleri müdürlerinin artık bu zorluktan,, 
bu güçlükten ve kendi sorumluluklarım taşımadık
ları konulardan ötürü cezaevlerine gitmelerine gön
lüm razı olmadığı için bu teklifi yaptım. 
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Değerli arkadaşlarım, yazı işleri müdürlerini he
piniz tanıyorsunuz. Masası başında oturur, çalışır; 
ama hepiniz yine bilirsiniz ki, açıkça ifade etmek is
terim, bu gazetenin patronu vardır, sahibi vardır; 
sahibi her şeydir. 212 sayılı Kanuna göre, sözde Tür
kiye'de var olduğu iddia edilen fikir özgürlüğüne rağ
men, o gazetenin sahibi her şeye hâkimdir ve gaze
tede istediği insana gazetenin sahibi yazıyı yazdırtır 
ve eğer yazı işleri müdürü onu koymazsa, yazı işleri 
müdürünü kulağından tutar, kapı dışarı bırakır; 
ama yazı işleri müdürü de meslek sahibidir, yazı iş
leri müdürü de çoluk - çocuk sahibidir, iki defa pat
rona direnir, üç defa patrona direnir, ama sonunda 
direnemediği gün cezaevine gider. 

Değerli arkadaşlarım, bunun ıstırabını hepimiz, 
gerek gazeteci, gerek politikacı olarak yakından bi
liyoruz. Sorumluluğunu taşımadıkları konuda, yazı 
işleri müdürlerinin cezaevlerine gitmesini elbirliğiyle 
önEeyelim; ama bunun için de, eğer Adalet Komis
yonu Başkanı izin verirse ve kendilerinin söyledik
leri bir gün kaybım önemli bhukayıp olarak görmü
yorum ama, sanıyorum ki, bir gün kaybetmekle bu 
Kanun teklifinin geleceğini tehlikeye koyacağız. El
birliğiyle, oylarımızla basına verdiğimiz sözü de, açık 
ve özel verdiğimiz sözü de yerine getirelim ve gün
deme alınmasını rica ediyorum. Elbirliğiyle günde
me alınmasını sağlayalım. Grup başkanvekillerimiz 
de bunu, öncelik alır hale getirsinler ve bütçeye ka
dar bunu Meclisten geçirelim. 

Değerli arkadaşlarım, ricam budur, arz ediyo
rum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Usumi. 
Önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(Balıkesir Milletvekili SaduKah Usumi'nin öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önerge... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bunun hakkında.. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik, konu

şuldu, lehinde aleyhinde... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum, 
mani olmak istemiyorum, benim de teklifim bunun 
içinde... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, iki lehinde konuşan 
oldu. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bir hususu hatırlatmak istiyorum, mani olmak 
istemiyorum... 
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BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Atagün... 
Sayın Atagün, oylamaya geçtik... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, yarın burada Komisyon da bulunmayacak... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, oylanmak üzere oku
tuyorum dedim. Oylama şuasında herhangi bir 
muamele yapmam mümkün değil efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir meseleyi hatır
latıyor müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Anladım efendim; ama mümkün 
değil Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (KırklareSi) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, oylamaya geçtim, 
mümkün değil. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sözümü ge
ri aldım efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum: 
(Konya Milletvekili Şener BattaTın (2/727) nu

maralı Kanun teklifiyle iügih* birinci önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Battal, lehinde nıi söz istiyor
sunuz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN -T- Buyurun Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Kur'an kursu derneklerinin kamu yararına çalı
şan derneklerden sayılması hakkımdaki kanun tek
lifimiz, İçtüzüğün 38 nci maddesinde yazılı müddet 
içinde komisyonlarda intaç edilememiştir. Bu ba
kımdan, Yüksek Heyetinizden, Kur'an kurslarına ya
pılacak yardım ve bağışlar hakkındaki bu kanun 
teklifimizin gündeme alınmasını arz etmek üezere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bu kanun teklifiyle devlet ve kamu kuruluşla
rınca, bütçeleri imkânlarına göre, Kur'an kursları
na yardım yapılacağı hükmü getirilmektedir. Bilin
diği gibi, 1630 sayıh Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesi, bu kabil derneklere yardımı önlemekte
dir. Kur'an kursları da, böyle devlet yardımlarına 
ihtiyacı olduğu halde mahrum kalmaktadır. 

Ayrıca, Kur'an kurslarına yurt dışından yapıla
cak hibelerin de gümrük vergi ve resimlerinden muaf 
olacağı hükmü kanun metninde vardır. Böylelikle, 
bazı hükmî şahsiyetlere yapılan hibeler gümrükten 
muaf olduğu halde, Kur'an kursu hizmetlerinin ifa 
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edildiği kurs derneklerine yapılan hibelerden vergi I 
alınmaktadır, intikal vergisi alınmaktadır. Bu bakım
dan da, kanun teklifimiz bu noksanlığı telâfi etmek
tedir. 

Kur'an kurslarının vergi mükellefiyeti de kaî-
dırıîmaktadır. Nasıl ki, devlet binaları, okul binala
rı emlâk beyannamesinden muaf ise, Emlâk Vergisin
den muaf ise, Kur'an kursu binaları da bu vergiler
den muaf olmalıdır. 

Ayrıca, kurban ve kurban derilerinin bazı kuru
luşlara verilmesi hakkındaki Kanun, hukuk tatbika
tında büyük karışikuklara sebep olmaktadır. Şöyle 
ki: Mahkemelerin, Danıştay in bu hususta «Herkes 
sahip olduğu kurban derisini istediği yere verebilir, 
mülkiyet hakkının icabıdır», şeklînde ilâmları var- I 
dır. Bu ilâmların icabı olarak, Kur'an kurslarına I 
yapılacak kurban ve kurban derisi bağışlarına da en- i 
gel olma tatbikatı önlenmiş olacaktır. 

Kur'an kursu dernekleri kamu yaratma çalışan 
derneklerin sahip olduğu haklardan istifade etmeli
dir. Kanunumuzun gerekçesinde «Kur'an-ı Kerim 
Yüce Allahın insanlığa en büyük hediyesidir; Bu 
bakımdan Kur'an öğretimi ve öğrenimi müsliman I 
Türk milletinin tarihi içinde önem verdiği bir öğ
retim ve öğrenim olmuştur» denilmektedir.. Böylesi
ne önemli bir kanun teklifinin gündeme alınması hu- I 
susunda Parlamentomuzun ittifakla oy kullanacağı 
ümit ve temennisindeyim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
önerge hakkında başka söz isteyen ?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Üçüncü önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
(Konya Milletvekili Şener Battal'ın (2/728) nu- | 

maralı kanun teklifiyle ilgili ikinci önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Sayın Battal söz istiyorsunuz, bu
yurun efendim. ' 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Hiçbir arkadaşımızın reddetmeyeceği bir kanun 
teklifi ile daha karşı karşıya bulunduğumuzu sanı
yorum. Meseleyi dikkatle izleyen arkadaşlarım müs
pet oy kullanacaklardır ümidindeyim. 

Kasnın teklifinin mayiheti şundan ibarettir, son 
derece kısa olarak arz edeceğim : 991 sayılı Kanun
la, Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdür- j 

îüğü işçileri, EmekSi Sandığı iîe Askeri Fabrikalar 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu İşçi Emeklileri 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyali Sigortalar 
Kurumuna devri hakkındaki Kanunu değiştiren 
1189 sayılı Kanuna ek madde ve geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifimin iki anamad-
desini özetleyeceğim, sonra yüksek takdirlerimize 
meseleyi sunmuş olacağım. 

Bu maddeyi, «ek madde 1», olarak şöyle ifade 
ediyoruz : «1 . 3 . 1969 tarihi itibariyle tespit edilen 
emekli, adî malûl, vazife maiuiiüğü, dul ve yetim ay-
Mi ve ücret tutarları bu aylıkların bağlandığı tarih
ten beri ücret seviyelerinde vukua gelen yükselme
ler de nazara alınmak suretiyle 31 . 12 . 1977 tarihi
ne kadar emekli, adî malûl, vazife malûllüğü, dul 
ve yetim aylıkları yeniden hesaplanır» demek sure
tiyle birtakım emekli ve mağdurların maaşlarım dü
zeltici bir teklif getirmiş oluyorum. 

İkinci böfümde arz edeceğim kısa cümle de şun
dan ibarettir : «Bu Kanunun muhtevasında olup da 
Demiryolları ve Makine Kimya Kurumu İşçileri ile 
Askerî Fabrikaüar Tekaüt ve Muavenet Sandıklan 
esasları dairesinde emekli, adî malul, vazife malûlü, 
duS ve yetim aylık tutarları, bu gibilerin daha önce 
çalışmakta oldukları işyerlerinde aynı unvan, dere
ce ve nitelikteki işleri halen yapmakta olan işçilerin 
31 . 12 . 1977 tarihine kadar ücretlerindeki vaki 
artışlar nazara alınarak; unvan, derece ve nitelikler 
karşılığı ücretlerin % 70'i emekli aylığı olarak tes
pit edilmek suretiyle yeniden hesaplanır», demek su
retiyle emeküiMk statülerinde, işçi emekMIİiklerinde 
dengeyi temin etmiş oluyoruz. 

Bu husustaki kanuna Yüksek Heyetinizin tasvip-
kâr oyları bendenizi memnun edecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Aelyhte söz isti

yorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Ona!. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Aslında, Şener Battal arkadaşımın kanun teklifleri
ne karşı değilim. Bu kanun teklifinde ileriye sürü
len konuların bir an önce kanunlaşmasında yarar da 
vardır. Yalnız, Türkiye'de gerek işçi emeklileriyle, ge
rekse Demiryollan ve askerî fabrikalar işçilerinin 
emeklilik dunımuyla ilgili önemli aksaklıklar var ve 
bu konularda birçok arkadaşımızın kanun teklifleri, 
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bu arada benim kanun tekliflerim ve Hükümetin bir 
kanun tasansı, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda 
beklemektedir. 

Aslında bunların tümünün Sağlık ve Sosyal tşler i 
Komisyonunda ele alınması, hepsinin bir metin ha
line getirilmesi ve ondan sonra Mecliste öncelikle gö
rüşülmesinde yarar vardır. 

Görüyorum ki Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımız 
da bu konuda benimle aynı görüşü paylaşmaktadır. 
Bize yardımcı olacağını belli etmektedir. Büyük bir iş^ 

çi kitlesini ve emekli kitlesini ilgilendiren konularda, 
38 nci maddeyle çok cüzî, çok kısmî tedbirler getir
menin bir yararı olduğunu sanmıyorum. 

Bu konuda Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunu ve 
Sayın Bakanlığı göreve davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Önerge hakkında başka söz isteyen yok. önerge

yi oylarınıza arz ediyonım. Kabul edenler... Etme
yenler... önerge reddedilmiştir. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 saydı Köy Ka
nununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının, İsparta 
Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, Artvin 
Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arkadaşının, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek verilmesi ve. 
muhtarların 1479 sayılı (Bağ - Kur) Kanunu kapsa
mına alınmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 
2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
1 nci sırasında yer alan, 367 Sıra Sayılı, 18 . 3 . 1924 
tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10 ncu madde
sine fıkralar eklenmesine dair kanun tasan ve tek
liflerinin görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
1 nci madde üzerindeki görüşmeler geçen birle

şimde tamamlanmış ve madde ite ilgili değişiklik öner
geleri üzerinde aykırılık derecelerine göre işleme baş
lanmıştı. 

Şimdi, geriye kalan üç önerge var. Onlan da ay-
kınlık derecelerine göre işleme koyacağım. 

Değerli arkadaşlanın, önergeler üzerinde işleme 
geçmeden önce; geçen birleşimde müzakeresine baş
lanan ve fakat bir neticeye bağlanmamış olan bir 
hususta Başkanlık görüşünü arz edeceğim. 

(1) 367 Sıra Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1977 tarihli 
39 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

İçtüzüğümüzün üç ayrı maddesi geçen birleşimde
ki müzakerelerde söz konusu olmuştur. Bunlar, 46 
88 ve 89 ncu maddelerdir. 

İçtüzüğümüzün 46 nci maddesi, komisyonların 
Genel Kurulda temsilini düzenleyen bir maddedir. 
Komisyonlar Genel Kurulda vaki önergeler karşısın
da üç şekilde durum alacaklardır : 

1. Önergeyi kabul, 
2. Önergeyi ret, 
3. Önergeyi Komisyona isteme. 

İçtüzüğün 46 nci maddesi, müzakere sırasında Ko
misyonun, Genel Kurulda ekseriyette bulunmaması 
halinde sadece önergeyi ret veya önergeyi Komisyona 
isteme durumlarından birisini takınabileceğin! hükme 
bağlamaktadır. Bu durumların gerekli işlemi, müza
kerenin safahatına göre İçtüzüğün 88 ve 89 ncu mad
deleri prosedürüyle icra edilecektir. Halbuki işlemin 
bu safhasında oylamaya geçilmiş olması nedeniyle, 
madde ve önergeler Genel Kurulun iradesine tabi ol
muştur. Komisyonun tasarruf maksadıyle önergeyi 
veya maddeyi geri alması da ancak Genel Kurulun 
iradesiyle mümkün olabilir. Kaldı ki, İçtüzüğün 89 
ncu maddesi, aynı şekilde Komisyona isteme yetkisi 
vermiş; fakat hemen arkasından bu istemin görüşme
siz yerine getirilmesi emredilmiştir. 

88 nci maddede ise, bu ikinci prosedür bilhassa 
konulmamıştır. Esasen, 88 nci maddeye göre oyla
mas ı komisyona verme mümkün olsaydı, 89 ncu 
maddenin tedvinine gerek duyulmazdı. 

İçtüzüğümüzün 89 ncu maddesine göre geri iste
me, tasan veya teklifin tümü hakkında ise, madde
lerine geçilmesi oylanmadan evvel; şayet maddeler 
hakkında ise, ilgili madde görüşülürken, nihayet üze
rindeki önergelerin birinci defa okunmasına kadar ve 
fakat önergelerin aykırılığına göre oylama işlemine 
başlanmadan evvel obuası gerekir. 
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Müzakerenin bu safhasında usulüne uygun bir is
teme olduğunda, tümü veya maddeleri üzerindeki 
önergelerle birlikte oylamasız komisyona verilir* 

İçtüzüğümüzün 88 nci maddesine göre, önerge
lerin aykırılık derecesinde oylamasına başlandıktan 
sonra ise, gerek maddenin, gerek önergelerin ve ge
rekse her ikisinin komisyona verilmesi Genel Kuru
lun onayına bağlıdır. Zira bu şekilde komisyona mad
de ve önerge üzerinde tasarruf yetkisi verilmektedir. 
Bu da ancak Genel Kurulun iradesiyle mümkün ola
bilir. 

Önergeler üzerindeki işleme, Başkanlığımızca tes
pit olunan bu görüşler istikametinde devam oluna
caktır. Geçen birleşimde ve daha evvelce bu madde
lere göre yapılan uygulamalar da bu istikamette 
olmuştur. 

önergelerin işlemine başlamadan, daha önce de 
sık sık ifade edildiği gibi, önergelerle ilgili, yerleşmiş 
bir uygulamamızı hatırlatacağım. Önerge verme iş
lemi, önergelerin geliş sırasına göre okunması bitin
ceye kadar mümkündür. Aykırılığa göre oylamaya ge
çildikten sonra verilecek önergelerin işleme konması 
mümkün değildir. 

Şümdi, bu görüş istikametinde işleme devam edi
yoruz. Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın 1 nci maddeye eklenmesini arz 

ederiz. 
Saygılarımızla. 

«İhtiyar heyeti üyelerine 100 TL. dan aşağı ol
mamak üzere oturum hakkı bedeli ödenir» 

Burdur Aydın 
Ali Sanlı M. Şükrü Koç 
Erzincan İstanbul 

Nurettin Karsu Reşit Ülker 
Eskişehir 

Mısrat Kâhyaoğiu 

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

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki, önerge geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Köy ve mahalle muhtarlarına maaş bağlanması 

ile ilgili Kanunun 1 nci maddesinin sonuna aşağıda
ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Köy ve mahalle muhtarlarına verilen aylık, tes
pit edilmiş asgarî ücretten daha az olamaz» 

Konya Sakarya 
Faruk Sükan Vedat Önsal 

Trabzon Adana 
Ekrem Dikmen Battal Koksal 

Muğla 
Adnan Akarca „ 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Yüce Mecliste 
kabul edilen bir önerge muvacehesinde bu önergenin. 
işleme konmasına imkân yoktur. Bu bakımdan işle
me koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Muhtarlar Kanununun göstergesi en az masraflı 

memur farz olunarak, 
«14 ncü derecedeki memurun katsayı ve hakların

dan yararlanır» şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
Tokat Rize 

Cevat Atılgan O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Samsun Samsun 

Fuat Uysal İrfan Yankutan 
Çanakkale 

Hasan Sever 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, bu önerge de, biraz 
önce oylatmadığmız önerge niteliğinde bulunduğu ci
hetle oylanmaması, işleme konmaması gerekir. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki, önerge geri verilmiştir. 
Önergeler hakkındaki işlem bitmiştir efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, kabul edilen, Yüce 
Meclisin kabulüne iktiran eden bir önergeyle ilgili 
olarak, 88 nci maddenin uyguIanmasıyle ilgili bir 
talebimiz vardı, onu tekrarlıyorum. 

BAŞKAN — Yani, kabul edilen önergeyi, 88 nci 
maddeye göre, maddeyle beraber Komisyona tekrar 
istiyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Yüce Meclisin tas
vibine sunacağını. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, ge

çen birleşimde kabul edilen önerge Meclisin iradesiy
le oylanarak sonuçlandı, kabul edildi. 
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Şimdi Sayın Komisyon Başkanının 88 nci madde
ye göre bir talebi oldu. O birleşimde de aynı talepte 
bulundu. 

Bu durumda, bir önergenin komisyona, ancak re-
dakte edilmesi için alınması söz konusu. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Müsaade eder misiniz efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi bu ba
kımdan, önergenin o maddeye monte edilmesi için 
Komisyon böyle bir talepte bulunabilir. 

Kaldı ki, siz biraz önce Meclisin bilgilerine gö
rüşünüzü Başkanlık Divanı olarak sundunuz. Yüce 
Meclise, Başkanlık Divanı görüşü olarak bildirilen bu 
görüşün üzerinde bizim sözümüz vardır. O konuda 
siz bir görüşme açmadan, doğrudan doğruya o gö-
rüşle ilgili olarak Meclisin iradesine başvurmadan 
işlem yapıyorsunuz; tekrar konuşmak suretiyle öner
ge hakkında işlem yapmanızı istiyorum. 

Sayın Başkanım, Başkanlık Divanının karan ve
ya görüşü mutlak kabul edilmesi lâzım gelen görüş 
değildir. Meclis iradesinde onun tartışılması lâzımdır. 
Ondan sonra, siz 2 lehte, 2 aleyhte söz verdikten son
ra oylayıp oylanmayacağınıza kendiniz karar verirsi
niz. O, sizin bileceğiniz iştir. 

Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Uysal, takdir edersiniz ki, bu kürsüdeki 

Başkanlık hükmî şahsiyeti devamlıdır. Ancak, bura
da oturan arkadaşların kişilikleri, kişileri değişir. 
Benden eyvel oturumu idare eden sayın arkadaşım bu 
hususta usul müzakeresi açtı; 2 lehte, 2 aleyhte ko
nuşmalar oldu. Konuşmaların sonunda Başkanlık gö
rüşü tespit edilmeden müzakere bitti. Başkanhk Di
vanı olarak değil, Başkanhk görüşü olarak müzakere 
bitti. Ancak, diğer sayın arkadaşlarla da yapılan mü
zakere, temas neticesinde, Başkanhk görüşü olarak, 
daha evvel yapılmış oîan, daha evvel oturumu idare 
eden sayın arkadaşımın Başkanlığı zamanında yapıl
mış olan usul müzakeresinin neticesi olarak Başkan
lık görüşünü arz ettim. Binaenaleyh, usul müzakeresi 
yapılmış oldu ve bitti. Şimdi, bu muamele de, 88 nci 
maddeye göre, Yüce Meclisin tasvibi olduğu ahvalde 
ancak iade edileceği istikametindedir. Daha evvelki 
yapılan görüşmede de, benim tetkik etliğim kadarı ile 
88 nci maddeye göre mi, 89 ucu maddeye göre mi 
muamele yapılacağı istikametinde bir görüşme açıl
mıştı. O zaman Komisyon, 89 ncu maddeye göre, Mec
lisin tasvibi alınmadan maddenin ve önergenin kendi
lerine iadesi görüşünde; aksi görüşte olanlarda Yüce 

Meclisin tasvibi alındıktan sonra iadesi istikametindey
di. Başkanlığın görüşü 2 nci istikamette, yani 88 nci 
maddeye göre muamele yapma istikametinde tecelli et
ti, Şimdi Komisyon 88 nci maddeye göre de istemekte 
ısrarlı. Bu muameleyi yerine getireceğim. Mesele bun
dan ibarettir. Usul müzakeresi daha evvel açıldı ve 
biiii. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, doğru da; yasanın sakatlanmaması için, görüş
mekte olduğumuz yasanın sakatlanmaması için arz 
ediyorum. Bu yasa üzerinde yarın Anayasa Mah
kemesine şu şekilde, bu şekilde, bir usul bakımın
dan müracaat edecekler olabilir. Şimdi, bu bakımdan 
Mecliste tekriri müzakere yoktur, herhangi bir konu
da. Esas unsur budur. Yani Meclis iradesinden orta
ya" çıkmış oîan sonuç, ancak redaksiyon açısından 
Komisyona maddeyi düzenleme hakkı doğurur. Ben 
bunu zabitlara geçirmek için söyledim. Takdir size 
aittir. Yanhş bir uygulama. Çünkü daha önceki Sayın 
Başkan, o günkü Meclisi yöneten Sayın Başkan, re
daksiyon açısından bu önergelerin Komisyona iadesi 
konusunda Sayın Başkana defalarca söz söyledi, 
kendi görüşünü açıkladı, ondan sonra müzakere açtı. 

BAŞKAN — Peki Sayın Uysal. 
Sayın Uysal, elimizden geldiği kadar, usulî bir 

hata ile, çıkan kanunları malul kılmamaya çalışıyo
ruz. Buna rağmen, sayın siyasî partilerin, sayın üye
lerin kanunun prosedürü içerisinde Anayasa Mahke
mesine gitme hakları vardır. Anayasa Mahkemesinin 
de peşinen ne karar vereceğini de hiç birimiz bile
meyiz, tahmin de edemeyiz. Bundan evvelki görüş
mede Sayın Başkan arkadaşımın konuyu hangi isti
kamette değerlendirdiğini şimdi zabıttan okuyacağım,. 

Sayın Komisyon Başkanı, 88 nci maddenin 5 nci 
fıkrasına göre, önergeler üzerindeki işlemleri tamam
ladıktan sonra, katılmadığınız ve fakat Genel Kurulca 
kabul edilen önergeleri Genel Kurulun onayına sun
mak suretiyle madde ile birlikte Komisyona vermem 
mümkündür, şeklinde mütalâa etmiş Sayın Başkan 
arkadaşım. Ben de aynı istikamette mütalâa ediyorum. 
Uzun uzun da arz ettim. 

Şimdi muameleye geçiyoruz efendim. 
1 nci maddenin, ksbuî edilen önerge ile birlikte 

Komisyona havale edilmesini kabul edenler işaret 
buyursunlar.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

2 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Efendim, 2 nci maddenin müzakeresine geçmiş 

bulunuyoruz. Ancak, iki tane önerge var. Her iki öner-

— 495 — 



M. Meclisi B : 42 8 . 2 . 1977 O : 1 

ge de, kendi önerilerinin 1 nci maddeden sonra hemen 
2 nci madde olarak maddeleşmesini istemekteler. 
Onun için, 2 nci maddenin müzakereme geçmiş ol
mamıza rağmen, 2 nci madde olarak kabul edilip edil
meyeceği ihtimaline binaen, bu önergeleri muameleye 
koyacağız. 

Önergeleri okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Muhtarlar tasarısının 1 nci maddesinden sonra 
aşağıdaki 2 nci maddenin eklenmesini öneririz. 

Kastamonu Kırşehir 
Sabri Tığlı Mustafa Aksoy 

İstanbul İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu Reşit Ülker 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Onal Mustafa Güneş 

Ankara 
Feriha Öztürk 

2 nci madde : Köy korucularına nüfusu 500'e ka
dar olan köylerde, ayda 60 göstergenin her sene Büt
çe Kanuna ile saptanacak katsayının çarpımından, 
nüfusu 500'den fazla olan köylerde ayda 90 göster
genin her yıl Bütçe Kanununda saptanacak katsayı
nın çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz, 

Bu en az ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakan
lığı Bütçesine konulacak köy bütçelerine aktanla-
lacak paralardan sağlanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhtarlarla ilgili tasarının 1 nci maddesinden 

sonra 2 nci madde olarak aşağıdaki maddenin kon
masını öneririz. 

Kastamonu İstanbul 
Sabri Tığh Reşit Ülker 

Kırşehir Ankara 
Mustafa Aksoy F. Fatma Öztürk 

Eskişehir Ankara 
Ayşe Aliye Koksal Kemal Ataman 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

2 nci Madde : Nüfusu 500'e kadar olan köyler
de, köy kâtiplerine ayda 60 göstergenin her sene 
Bütçe Kanunu ile saptanacak katsayının çarpımından 
nüfusu 500'den fazla olan köylerde ayda, 90 gösterge
nin her yıl Bütçe Kanununda saptanacak katsayının 
çarpımı ile bulunacak miktardan az olamaz. 

Bu en az ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakan
lığı bütçesine konularak, köy bütçelerine akîardacak 
paralardan sağlanır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri tekrar teker 
teker okutup işleme koyacağım. Aykırılık derecesi, 
her ikisinde de aynı istikamette. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Başka önergeler 
de var sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) Benim de öner
gem var. 

BAŞKAN — Efendim, başka önergeler var, yal
nız başka önergeler 2 nci maddeye.ek veya tadH ola
rak söyleniyor. Bu iki önergenin özelliği; bu sayın 
üyeler, kendi önerilerinin 2 nci madde olarak müs-
takilen kanuna geçmesini istiyorlar. Onun için diğer
lerinden farklı. 2 nci madde hakkında diğer önerge
ler var, onları da sırası gelince muameleye koyaca
ğım. Bunlardan birisi kahui edilirse, onlar 3 ncü mad
de olacak. 

NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
okuduğunuz iki önerge, 2 nci madde ile ilgili olamaz. 
Çünkü 2 nci madde, doğrudan doğruya mahalle muh-
tarlarıyle ilgili. Köy muhtarlarıyla ilgili madde 1 nci 
maddedir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, 2 nci madde ile il
gili olmadığı için zaten okutuyorum. 2 nci madde ile 
ilgili değil. Bu arkadaşlar, kanunun 2 nci maddesi 
olarak müstakilen bu önerilerinin kabul edilmesini 
istiyorlar. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) Sayın Başkan, 1 nci, 
madde ile ilgili olarak Komisyonun dikkate alması 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — Efendim, teklifleri böyle, 2 nci mad
de olarak istiyorlar. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, bir 
usul hatası olmasın diye müsaade ederseniz şu husu
su arz etmek istiyorum: 

Sayın Başkan, halen mevcut olan 2 nci maddenin 
yerine bunun ikame edilmesi için önerge verilmiş. 
O halde bu, yeni bir maddedir. Yeni bir madde ol
duğu için müzakere açmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okuttuktan son
ra Komisyona soracağım. Eğer, Komisyon bu önerge
lere katılırsa, o zaman madde hükmüne girecek; ka
tılmazsa, önerge olacak; önergenin muamelesi ne ise, 
onu yapacağım. Şimdiye kadar yapüan muamele, bu 
şeklide sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
mümkün değil. Başka arkadaşların yapmış oldukları 
muameleyi böylesine tekrar siz de tatbik ediyorsunuz. 
Yeni bir madde, Heyeti Umumîye buna yeni mutta
li oluyor. Meclisin kanaatini aldıktan sonra önerge-
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yi okursunuz; iştirak edip etmemek kendilerine ait* 
tir; ama burada diğer maddelerdeki gibi müzakere 
açarsınız; «Kâtiplerin ve bekçilerin bu kanuna girip, 
maaş almaları uygun mudur?» diye, Heyeti Umumî-
yenin bilgisini alacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Heyeti Umumîyenin 
bilgisine arz ediyoruz, okutuyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, bu 
önergelerin belki lehinde, belki aleyhinde konuşa
caklar ve bunun üzerinde bir bilgi sahibi olacaklar. 
Meclisin muttali olmadığı yalnız iki satırlık önerge 
ile olmaz sayın Başkan. Yanınızdaki teknisyenlerin 
de bunu bilmeleri gerekir; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, bir kanuna yeniden bir 
madde eklemek, yeni bir kanun teklifi yapmak gibi 
bir şey olur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Kanun teklifi de
ğil, yeni bir madde. 

BAŞKAN — Şimdi, «Şu önerimiz müstakil bir 
madde haline gelsin» diye bir teklifleri var; bu, yal
nız, öneridir. Eğer Komisyon buna iştirak ederse, o 
zaman Komisyonun tekabbül ettiği bir madde olur, o 
zaman müzakere açabilirin}; ama Komisyon tekabbül 
etmezse, iştirak etmediği şey sadece öneri olur, önerge
nin de İçtüzükteki prosedürü ne ise onu icra ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Eğer kabul ederse, 
müzakere açacak mısınız? 

BAŞKAN — Kabul ederse müzakea-e açarım ta
biî. Şimdiye kadar yapılan muamele böyle. 

SABRİ TÎĞLI (Kastamonu) — Biz de onu teklif 
ediyoruz sayın Başkan, yeni bir madde teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon yeni madde 
olarak tekabbül ederse, elbette madde olacak de
mektir. 

Önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve altı arka

daşının birinci önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 

efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ» 
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 1 nci maddenin 
müzakeresinde, sayın Tığlı arkadaşımızın vermiş ol
duğu önerge kabilinden önergeler verildi. 

Kanunun sistematiğini bozacağı gerekçesiyle ka
tılmadığımızı söyledik; oylandı ve reddedildi. 

Bu yüzden, yine de katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahiplerinden Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Evvelâ, sayın Komisyon Başkanının görüşüne ka
tılmak mümkün değil. Hatırlayacaksınız, o madde 
tüm oylanırken, meseleleri ayrı ayrı oylayın; İçtüzü
ğün 84 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, «Bir maddenin 
içinde bir çok mesele varsa, her bir mesele ayrı ayrı 
oylanır» diyor dedim, bu hususu yerimden hatırlat
tım. Başkanlık gerek görmedi. Başkanlığın gerek gör
memesinin sebebi, olsa olsa bağımsız bir madde tek
lifinde bulunmamızdan ileri gelmektedir. 

Bu bakımdan, «Bu mesele oylanmıştır, tekrar oya 
konamaz» fikrine katılmak mümkün değildir. Orada 
oylanan maddelerin içinde beş on fikir vardı: Göster
ge rakamı vardı, köy bekçileri vardı, kâtipler vardı ve 
başka fikirler vardı. Hepsi toptan oya kondu ve bir 
kısmı reddedildi. Bunlar konuşularak reddedilmedi, 
onu arz etmek istiyorum. 

Şimdi, esasına gelince, elinizin altındaki teklifler 
de incelendiği zaman görülecektir ki, benim tarafım
dan verilen teklifte, köy korucuları ve köy kâtipleri 
de vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, 1969 da, yalnız 
köy muhtarlarını değil, köye kamu hizmeti yapan
ların en önemlilerini düşünmüştür ve burada her iki 
komisyon bunlara iltifat etmemiştir kanun teklifimiz
de mevcut olduğu halde, İltifat etmemiş oldukları bu 
konuyu en uygun şekilde, birinci maddeden sonra, 
müstakil olarak, bağımsız olarak getirmek uygundur. 
Bağımsız olarak, sayın Şener'in buyurdukları gibi, 
üzerinde müzakere açıhp, konuşulup kabul edilmesi 
lâzımdır. 

Kabul edilmesi lâzımdı. Gerekçesi hiç farklı de
ğildir. Köy muhtarı nasıl hizmet ğöıüyorsa, burada 
Ekrem Sadi arkadaşınıki, kendilerinin de köy bekçi
lerine aylık bağlanması hakkında teklifleri vardır, bu 
kürsüden de çok açık şekilde ifade ettiler: 

Köy korucuları, köy bekçileri baza ahvalde, muh
tarlardan çok, fiilî önemi bakımından değil ama, 

hizmet bakımından, zaman bakımından hizmet gö
ren arkadaşlardır. 

O bakımdan, muhtarlara maaş bağladığımız za
man, köyde kamu hizmetini gören diğerlerine de 
maaş bağlanması bir adalet icabıdır. Tahmin edi
yorum ki, Yüce Meclis bu görüşe iltifat edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 
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(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve aliı arka
daşının ikinci önergesi tekrar okundu) 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak sayın Tığlı, 

buyurun. 
Süreniz beş dakika sayın Tığlı, hatırlatayım. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Teşekkür ede
rim sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Çok önemli bir kanunu görüşüyoruz. Yıllardan 

beri dedikodusu yapılan, politikası yapılan, ortaya 
atıldığı zaman, «kaynaklarım nereden bulacaksınız?» 
diye alay mevzuu edilen; ama bugün Millet Meclisi 
kürsüsüne getirilen, muhtarlara maaş bağlanması ka
nununu görüşüyoruz ve âdeta, hepimiz, bu kanunun 
en iyi çıkmasında, muhtarlara en iyi şekilde ücret ve
rilmesinde yarış halindeyiz. 

Bu arada önemli olan iki hususu unutuyoruz: 
Zannediyoruz ki, köyde Devlet adına hizmet görenler 
sadece muhtarlardır. Muhtarlar seçimle gelirler, 
Devlet adına hizmet görürler, Devletin mührünü ba
sarlar. Muhtarın her dediği, bastığı mühür zaten ka
nundur, bozulmaz; ama köyde muhtarların yanında 
hizmet gören bir de köy korucuları, köy bekçileri ve 
köy kâtipleri vardır. Bunların ücretlerini ödeyebilmek 
için muhtar köylüden salma salarak para toplar, köy 
bekçisine ücret verir, köy kâtibine ücret verir. Fakir 
köylüler bunu veremez, toplayamaz; parayı toplamak 
için tamamen başka yollara, zor yollara da başvu
rulduğu olur. Hatta, bazen bir köy kâtibi bir köy
den ücretini tam alamadığı için, birkaç köyün def
terini birden tutar, ücretini ö köylerden alır. 

Bu kanunla muhtarlara maaş verirken, köyde 
muhtar emrinde, köyün emrinde hizmet yapan koru
culara da, köy bekçilerine de ve kâtiplerine de dev
let bütçesinden muayyen bir ücret verilmelidir ki, hiç 
kimse, köylüden, hizmetlerinin karşılığı para topla
yanlasın. 

Biz, bu önergeleri bunun için verdik. Aslında, 
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde ve 
programında, köy muhtarlarının yanında, köy bekçi
lerine ve köy kâtiplerine de ücret verme vardır; bunu 
burada halledelim istiyoruz. 

Ben, önerimizi haklı bulacağınıza inanıyorum, bu 
inanç içinde destekleyeceğinizi ümit ediyorum. 

Hepinize saygılar sunanm. 
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! BAŞKAN — Teşekkür ederini sayın Tığlı. 
I Önergeyi oylarınıza arz edeceğim efendim: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
j 2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Şehir ve kasaba mahalle muhtar
larına, karşılığı İçişleri Bakanlığı bütçesinden, il özel 

I idareleri, bütçelerine aktarılacak ödenekten sağlan
mak suretiyle ayda; 90 göstergenin her yıl Bütçe 
Kanununda tespit edilecek katsayının çarpımı ile bulu
nacak miktar üzerinden muhtarlık ödeneği verilir. 

Şehir ve kasaba mahalle muhtarları 15.4.1944 
tarihli ve 4541 sayılı Kanuna göre ve harç pulu kar
şılığında tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına 
yatırırlar ve bunun % 25'i kendilerine prim olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz âlân sa
yın grupları ve sayın üyelerin isimlerini okutuyo
rum: 

A. P. Grupu adına Sayın Vahit Bozatlı. 
Şahısları adına: Sayın Orhan Yılmaz, Sayın Re

şit Ülker, Sayın Mehdi Keskin, Sayın Osman Ay-
kul, Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Tufan Doğan 
Avşargil, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Sayın Ce-
lâîettin Ezman, Sayın Niyazi Onal, Sayın Sabri Tığ
lı, Sayın Enver Akova^ Sayın Hikmet Baloğiu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 2 nci madde, kabul edilen 1 nci maddedeki 
önerge ile çelişmektedir. Bu bakımdan, Sayın Ko
misyon bu maddeyi de buna göre tedvin etmek için 

I geriye almak mecburiyetindedir, doğrudan doğruya, 
müzakeresiz olarak. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Vahit Bozatlı, Sayın 

I Mustafa Güneş, Sayın Ekrem Sadi Erdem söz iste
mişlerdir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 2 nci madde, 1 nci 
madde ile yakinen ilişkisi ve organik bağı olan bir 
maddedir. 1 nci maddede Yüce Meclisin iradesi tek
rar yenilenmiştir. Bu maddeyi, 1 nci maddenin 
ışığı altında yeniden düzenlemek üzere Komisyona 
iadesini talep ediyorum. 

f Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. İç tüzüpn 89 ncu 

maddesine göre, bu talebinizden dolayı, 2 nci mad
de Komisyona iade edilmiştir. Yalnız, bütün öner
gelerle birlikte iade ediyoruz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Öyle ifade ettim efendim, önergeîer-

I le birlikte rica ettim. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Köy ve mahalle muhtarlarından bir 

sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta 
bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harç
lardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üyeleri ve sayın grup temsilcilerini okuyorum: 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Vahit Bozath. 
Şahıslan adına, Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sa

yın AK Sanlı, Saym Reşit Ülker, Sayın Mehdi Kes
kin, Sayın Osman Aykul, Sayın Hasan Yıldırım, 
Saym Tufan Doğan Avşargil, Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz, Sayın CeKtlettin Ezman, Sayın Sabri Tığlı, 
Saym Enver Akova, Sayın Hikmet Baloğhı, Sayın 
Hasan Tosyalı, Saym Vahit Bozath tekrar şahsı 
adına ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym 
Hasan Yıldırım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
yanlış anlama oldu zannederim. Benim, maddeler 
üzerinde Grup sözcüsü olarak söz isteğim yok. Tü
mü hakkında hariç tabiî efendim. Sadece, Grupum 
adına sözcü olduğuma dairdir Divandaki tezkere. 

BAŞKAN — Sadece, Grup adına sözcü olduğu
nuza dair yetki belgesi gönderdiniz. Ondan bir yan
lış anlama oldu. Peki efendim. 

Buyurun Saym Yıldırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN YILDIRIM 
(Kars) — Saym Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 
maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamentonun başta gelen 
görevi, en önemli görevi, yurt yararına sosyal ve eko
nomik gerçeklere, Anayasaya, objektif hukuk ilke
lerine uygun biçimde kanun yapmaktır. Parlamento
nun görevi budur değerli arkadaşlarım. Kanunlar gö
rüşülürken politikayı bir yana bırakmak zorundayız. 
Kanunların yapımı ile birlikte politika yürüyemez ar
kadaşlarım. Kanunlar yapılırken eğer bu kürsüye po
litika getirilirse, doğacak olan çocuk ya sakat olur 
veyahut da eksik doğmuş olur. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bu kürsüde po
litika yapılacaktır, siyaset yapılacaktır, hükümet ic
raatı eleştirilecektir, hükümet de muhalefeti bu kür
süde eleştirecektir; ancak, demin de arz ettiğim gibi, 
ihtisas isteyen teknik konularda, özellikle kanunlar 
görüşülürken politikayı bir yana bırakmak zorunda
yız. Hele üzerinde ittifak edilen konularda kanunla

rın çok iyi bir biçimde çıkması için, hükümetin, mu
halefet kanadı ile diyalog kurma zorunluğu vardır 
kanısındayım. Örneğin, muhtar maaşları ile ilgili ka
nunda bütün partiler, bu kanunun çıkmasında ittifak 
halindedirler. Muhalefet kanadına bakıyorsunuz, 
«Muhtar maaşlarıyla ilgili bu kanun, çıksın» diyor; 
iktidarın değişik kanatlanna bakıyorsunuz, «çıksın» 
diyor. 

Kabul.» Hoş bir şey; anlaşıyoruz, «Muhtar maaş
larıyla ilgili kanun çıksın» diyoruz; ama, kanunun ni
celiği, kanunun niteliği, kanunun içeriği üzerinde -
çok özür dileyeceğim - duran, objektif hukuk ilkele
rine bağlı kalarak bu kürsüde fikir teati eden arka
daşa pek rastlamadım. İktidarın büyük kanadına 
mensup arkadaşlarımız çıkarlar kürsüye, burada si
yaset yaparlar. «Programımızda vardı, muhtarlarımı
zı sıkıntıdan kurtaracağız» derler, konunun teknik yö
nü üzerinde tek kelime söylemezler. 1 nci madde, ge
çen oturumda görüşüldü; hukukçu bir arkadaşım 
kürsüye çıktı, siyaset yaptı, politika yaptı, kendisini 
üstlerine, efendilerine beğendirmek için; burası üstle
rine ve efendilerine kendisini beğendirme yeri değil
dir arkadaşlar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kimsenin efendisi 
yok. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Demin de arz 
ettim; burası millet kürsüsüdür. Biz harada, bu otu
rumda bir kanun görüşüyoruz; hukukçular toplana
caktır, kanunun içeriği, kanunun anlamı, kanunun 
yurt gerçeklerine uygun olup olmaması hususunda fi
kir beyan edeceklerdir, amacımız ve gayemiz bu ol
malıdır arkadaşlar. 

Şimdi, bu hususu böylece belirttikten sonra - işi 
polemiğe vardırmak istemiyorum - politikaya, siya
sete kaçmadan, 3 ncü madde üzerinde, objektif hu
kuk ilkelerine bağlı olmak kaydıyla Grupumun gö
rüşlerini arz edeceğim. 

Şimdi, 3 ncü madde : «Köy ve mahalle muhtar
larından, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ay
lığı almakta bulunanların, bu aylıkları, muhtarlık 
ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle ke
silmez» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi okudum, bilgileri
nize sundum; daha önceden de bu madde elbette ki, 
bütün arkadaşlarım tarafından okunmuştur. Gerçek
ten, madde bu biçimde kanunlaşırsa... «Sosyal güven
lik kurumu» deniliyor. Türkiye'de, sosyal güvenlik 
kurumunu olarak emekli aylığı veren yerler BAĞ -
KUR'dur, Emekli Sandığıdır ve Sosyal Sigortalar 

— 499 — 



M. Meclisi B : 42 

Kurumudur. Yani, BAĞ -̂  KUR'dan, Sosyal Sigorta
lar Kurumundan ve Emekli Sandığından emekli olan 
herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir yurttaşımız 
seçimle köy muhtarı, mahalle muhtarı olduğu zaman, 
bu ödenekleri bu aylıkları kesilmez. Onun dışında, 
her ne suretle olursa olsun, herhangi bir kurumdan 
aldıkları yardım, aylık kesilir demektir. Kanunun 
3 ncü maddesinin anlamı budur. 

Ben, bu konu hakkında tereddüte düştüm; ka
nunda açıklık olmakla beraber, tereddüte düştüm. 
Hükümetin sorumlu kişisiyle, zatıyla görüştüm; gö
rüşlerime katıldı. Kendisine, «Madde bu biçimde çı
karsa, sosyal adalet ilkelerine, Anayasanın eşitlik il
kelerine aykırıdır» dedim. Niçin? Bir Kore gazisi dü
şünün : Yüksek Meclisin takdirilerine, iltifatlarına 
ntazhar oldular; kendilerine, yurt için gösterdikleri 
yararlı hizmetlerden ötürü aylık bağladık. İstiklâl mü
cadelesine iştirak etmiş olan şahıslar mevcut; bunlar 
için de bir gazilik maaşı var. Bunun dışında, 65 ya
şım bitirmiş kimsesizler var; onlar için de maaş bağ
lanıldı. 

Şimdi, 65 yaşını bitirmiştir diye, Kore gazisidir 
diye, yahut ta İstiklâl Madalyası almıştır diye bu yurtla 
taşlanmız muhtar olmayacaklar mıdır? Elbette ki, bu 
yurttaşlarımız da muhtar olacaklardır. Durumu böy
le olan yurttaşlarımız muhtar oldukları zaman Kore 
gaziliğinden, İstiklâl Madalyasından, 65 yaşını bitir
diğinden ötürü Devletçe kendisine verilen aylık, şu 
madde bu biçimde çıkarsa, kesilecektir; madde açık
tır, kesilecektir. 

Şimdi, bir emekli subay düşünün; aynı zamanda 
Kore gazisidir. Emekli subay, seçimle, köy veyahut 
da mahalle muhtarı oluyor; 4 000, 5 000, 6 000 lira, 
ne ise, emekli maaşı alıyor; muhtar seçildiği için bu 
zatın emekli maaşı kesilmiyor. Bunu kabul ediyorum; 
hoş, güzel bir şey. Demin de arz ettim, bir hatıra ola
rak, kendisine, sırf Kore Harbine iştirak ettiği için 
Kore gazisi unvanı aldığı için verilmiş bulunan 600 -
700 liralık aylık maaş kesilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, işte, biz, Grup olarak bu
na itiraz ediyoruz. Bir Kore gazisinin, 65 yaşını bi
tirmiş olan bir yurttaşımızın, İstiklâl Madalyasına 
hak kazanmış bir yurttaşımızın muhtar seçilmesi ha
linde aylıklarının kesilmesi, belki malî yönden, büt
çeye getireceği yük yönünden düşünülmüştür, mad
de de onun için bu biçimde hazırlanılmış ve tedvin 
edilmiştir. Aslında, fazla bir yük de teşkil etmez, 

Maddenin bu biçimde çıkması, demin arz ettiğim 
gibi, Anayasanın «eşitlik» ve «kazanılmış hak» pren-
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siplerine uygun olmadığı cihetle, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu oîarak maddenin bu biçimine müspet 
oy veremeyeceğiz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Grupları adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem?.. Yok. 
Sayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Sanlı konu

şacak efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, size devrettiler, buyu
run efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Yerel idareler ve özellikle muhtarlık üniteleri, de
mokrasinin temel taşlarıdır. Sağlıklı bir demokratik 
yönetimin işleyişi, en küçük birimdeki bu yönetici
lerin halk ve hizmetlerle olan ilişkisinin etkinliğine 
bağlıdır. 

Kalkınmakta olan ülkemizde bu yönetimin dina
mik yapısı ayrı bir özelliktir. Muhtarlığın, genel dev
let hizmetlerinin bir parçası ve kademesi, bazı hükü
met hizmetlerinin icracısı, bazı adlî organların ken
dilerine yükümler verdiği bir organ olmaktan başka, 
bulunduğu köyün ve mahallenin başı olmak nedeniy
le, onların çıkarlarının da resmî sözcüsü —olduğunu 
biliyoruz. 

Gerek teklif metinlerinde ve gerekse sözcüler ta
rafından belirtildiği gibi, bazı yasalar, kendilerine, 
devlet memuru statüsünde imiş gibi sorumluluklar 
yükleyebilmektedir: Özellikle ceza yasaları ve ceza 
usul yasaları. 

Kalkınmakta olan ülkemizde hizmetlerin yürütül
mesinde ve takibindeki fonksiyonları yönünden ise, 
bir hizmet ve yatırım ajanı halinde olduklarım bili
yoruz. 

Bu düzenlenen 3 ncü madde ile, Türk personel 
rejimine ve malî statüsüne de uygun olduğunu sanı
yoruz. 

Seçimle, yani, halk oyu ile belli görevleri yükle
nenlerin, daha önce almış oldukları emeklilik gibi 
müktesep hak durumları korunmaktadır: Milletve
killeri, İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üye
leri gibi. 

Bunların, aldıkları maaş, yolluk veya oturum hak
kı gibi ücretleri yanında, emekli aylıklarını almaları 
doğaldır; hukuk sistemimize yabancı bir ilke değil
dir. 
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Köye ve malıalleye götürülen veya ünitelerin baş
lan olan muhtarlar tarafından yerine getirilen hiz
metlerin sürekliliğini gözönüne alarak, bazı eklentile
rin getirilmesini istemek bakımından konuyu biraz 
açıyorum. 

Her sürekli hizmetin ve hizmet verenin kıdemi 
vardır. Gerek kamu hizmetlerinde çalışan kamu per
sonelinin ve gerekse özel kesimdeki hizmetlerin yasa
larla sağlanan kıdem dönemleri vardır. Muhtarlar 
için terfi veya hizmet kıdemi ise, halkın, kendisini, 
yenilenen seçimlerle göreve getirmesi halinde kabul 
edilmelidir. Her muhtar, sürdürdüğü göreve devam 
etme heyecanı içinde olmalıdır ve bu heyecan ödül-
lendiriimclidir. Vekili olduğumuz en kutsal kaynak 
halkın sağladığı bir görevliye bu terfi olanağı tanın
malıdır. Muhtarlara sağlanacak bu olanak, halkın tak
dirlerine bir ölçüde değer vermektir. Muhtarların de
rece ve kademe ilerlemesinin, muhtarlıkta geçen hiz
met müddetleriyle orantılı olarak sağlanması, hem 
hukuki, hem verimliliğe ve hem de sosyal adalete uy
gundur. 

Sayın Komisyonun, daha önce 1 ve 2 nci maddede 
vermiş bulunduğumuz ve maddelerde usul çekişmele
ri yüzünden Komisyona geri aldığı önergelerimizi, bu 
3 ncü maddede aynı espriyi muhafaza ederek eklen
ti yapması halinde, sonuca ulaşmış olacağımızı sanı
yorum. Yani, bir kıdem ve derece terfii, ilerlemesi 
esprisi bu maddede düzenlenmelidir ve 3 ncü mad
denin teknik yapısına da uygundur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demire! ve arkadaşla
rının muhalefette iken verdikleri teklif ile, hükümet 
olduktan sonra verdikleri tasan arasındaki çelişkiyi 
bu yönden anlamak mümkün değildir. Sayın Demi-
rel'in muhalefette iken verdikleri teklifi aynen okuyo^ 
rum : 

«Muhtarlar, devlet memurlan gibi, tahsillerine 
göre Devlet Personel Kanununun intibak hükümlerin
den yararlanacak ve intibak ettirileceği derece ve ka
demenin karşılığı maaşı, tıpkı devlet memuru gibi, 
genel bütçeden alacaktır». 

Oysa, şimdi tasarıda ve Bütçe Plan Komisyonu 
metinlerinde bu anlayışa rastlamak mümkün değil
dir. Bu, politika değildir. Bu, hükümet etme anlayışı 
ile bağdaşmaz. Muhalefette başka, iktidarda başka 
söyleyeceksiniz ve bunun çalımını yapacaksınız; Par
lamentonun lobilerine muhtarların geldiği gün, tüm 
siyasi partilerin anlaştığı ve üstelik öncülüğü Cumhu
riyet Halk Partisinin yaptığı bir konuda, lâf kalaba

lığı içinde bu güdük tasarıyı gündeme getireceksi
niz. Vazgeçtik; siz sahip olun bu muhtarlara maaş 
verilmesi meselesine; ama hiç olmazsa bir şeylere 
benzer çıksın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sanlı. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Orhan Oğuz, 

buyurun efendim. 

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

Muhtarlara ödenek verilmesi hakkındaki kanun 
tasansı ve teklifleri münasebetiyle çok geniş müzake
reler yapılıyor. Kanun tasansı ve teklifleri Yüce Mec
lislere intikal ettikten sonra ve hele komisyonlarda 
müzakere edilip Umumî Heyete geldikten sonra, ar
tık, şahıslann malı olmaktan çıkmış, tamamen Mec
lise mal olmuştur. Meclise mal olan tasan ve teklif
ler üzerinde, görüşler üzerinde, yeniden siyasî parti
lerin kanaatlerini, düşüncelerini, önce vermiş olduk-
lan tekliflerini zikretmek suretiyle bir nevi spekülâs
yon yapmak veyahut bir nevi kendi lehlerinde bir 
davranış içerisinde bulunmak, sadece kanunun görü
şülmesini uzatmakta ve hedefe varmakta bizi gecik
tirmektedir. 

Amacımız, muhtarlık müessesesini lâyık olduğu 
kişiliğe kavuşturmaktır. Muhtarlık müessesesini kişi
liğe kavuşturmak ve aynı zamanda, muhtar olmaktan 
dolayı kişilerin yüklenmiş olduğu külfeti tahfif etmek 
için Vazu Kanun veyahut sizler, yeni bir ödenek sis
temi ihdas etmiş bulunmaktasınız. Yani, diyorsunuz 
ki : «Bir köye gidildiği zaman, kim giderse gitsin, is
ter kamu görevlisi gitsin veyahut diğer görevliler git
sin, siyasî şahıslar gittiği zaman, evvelemirde muh
tarı aramaktadır. Muhtar, köyün imkânlanmn gayet 
sınırlı olması nedeniyle bütün külfeti üzerine almak
tadır. Bu külfeti muhtarlarda bırakmayalım. Bu kül
fetin, Devlet olarak bir kısmım biz üstlenelim». He
def bu. 

Şimdi, hedef bu iken, «Sen vaktiyle kanun teklifi 
verdin. Senin verdiğin kanun teklifi şu mealdedir, be
nimki böyledir» şeklinde bir mukayese, bir yarışma, 
söylediğim gibi, kanunun, hedefine ulaşmasında ge
ciktirici nitelikte bir vaziyet göstermektedir. 

Şimdi, kanunun 3 ncü maddesindeki murat nedir? 
Kanunun 3 ncü maddesindeki murat: Muhtarlık yap
mak isteyen şahıslar şayet bir devlet hizmetinden 
emekli olmuşlarsa veyahut isçi statüsünde çalışıp si
gortadan emekli maaşı alıyorlarsa, muhtarlık yap
masından doğan hizmetlerinden ötürü aldıklan maaş-
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lar nedeniyle bu maaşları kesilmesin, bu ödenek ne
deniyle, muhtarlık ödeneği nedeniyle emekli maaşı 
kesilmesin. 

Bu suretle ne olacaktır? Muhtarlıklara daha yaşlı, 
daha tecrübeli şahısların gelme imkânı hâsıl olacak
tır ve bu suretle, köylerimizde, şehirlerimizdeki ma
hallelerimizde bu hizmetin daha sağlıklı biçimde ya
pılması mümkün olacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşımızın b|r endişesi var; di
yorlar ki; «3 raeü madde bu şekilde kanunlaşırsa, Ko
re gazileri, İstiklâl Madalyası sahiplerinin veyahut 
başka kişilerin başka biçimde, özel kanunlarla almış 
oldukları maaşları kesilir». 

Ben inanıyorum ki, özel kanunlarla verilen para
ların kesilmesi mümkün değildir. Aksi halde, bir Ko
re gazisi, bir İstiklâl Madalyası sahibi, Yüce Meclis
lerimize intikal ettiği zaman, parlamenter olduğu za
man nasıl maaşları kesilmiyorsa; emekli maaşlarının 
yanında onları alıp, ayrıca parlamenter maaşım ala-
biliyorlarsa, bunların almakta oldukları, özel kanun
larla almakta oldukları maaşları da kesilmeyecektir. 
Çünkü, muhtarlık müessesesinin gereği icabı verilen 
para, maaş değildir, ödenektir. Maaşla ödenek ara
sında, takdir edersiniz, bir farklılık vardır. 

Biz, muhtarlık Ödeneğini, kanunlarla belirtilmiş 
olan hizmetlerin yapılması için verilen bir nevi tah
sisat, tazminat olarak görüyoruz. Ödenek olunca, ya
nı muhtarların aldıkları bu paralan hizmetin icabı ve
rilen bir para olarak - maaş değil, ödenek olarak -
kabul edince, mutlaka, arkadaşımızın izhar etmiş ol
duğu endişenin yerinde olmayacağı ve özel kanunlar
la alınan paralann, yeniden muhtarlık ödeneği sebe
biyle kesilmeyeceği kanaatinde bulunduğumuzu arz 
etmek istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Oğuz. 
Sayın Mehdi Keskm?.. Yok. 
Sayın Aykul, buyurun efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Balkan, 

sayın milletvekilleri; 
Ülkemizde, köylerimiz en küçük yerleşme ünite

sidir. Bu yerleşme birimlerinin yönetimini de muh
tar ve köy ihtiyar kurullarımız yürütürler. 

Bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarı ve tek
lifiyle, Köy Kanununun bazı maddelerini değiştir
mek suretiyle, 1924'te çıkmak suretiyle bugün öm
rünü doldurmuş, miadını doldurmuş olan Köy Ka
nununa yeni bir dinamizm ve bu maddeleri çıkarmak
la bazı yeniilikler getiriyoruz. Bu arada, Anayasa
mızın, sosyal kapsamlı ve sola açık, Türk toplu

munun tabanına dönük bir Anayasa olması nedeniy
le, Anayasanın ruhuna uygun olarak da, sosyal gü
vence haklarını tabanda yaşayan halk kitlelerine yay
mak ve bunun mücadelesini vermek zorundayız. 

Ülkemizde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi 1969 
Seçim Bildirgesiyle bu konuya değinmiş ve ondan 
sonra Cumhuriyet Halk Partisinin, tabana yönelme
sinden sonra ve özelikte 1973, «Ak Günlere» seçim 
bildirgesinde Türk halkına, çeşitli halk kitlelerine, 
sosyal güvenlik haklarının, kurulmuş olan sosyal ku
rumlar yoluyla ve yeniden kurulacak olan sosyal ku
rumlar yoluyla nasıl getirileceğini söyemesi üzerine, 
kamuoyuna, halkımıza açıklaması üzerine, Adalet 
Partisi yıllardır uyumakta olduğu uykudan uyandı. 
Uyandı ve bizim bu sosyal güvenlikle ilgili görüşleri
mizin bir kısmım da, bizim Cumhuriyet Halk Parti
li çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımızın, Gru-
pumuzun vermiş olduğu kanun tasarı veya önergele
rinin bir kısmında kendi anlayışlarına göre monte et
mek suretiyle hıza başladılar, yol almaya gayret gös
terdiler; ama 1973 seçimlerinde yeni Cumhuriyet 
Halk Partisi bu görüşlerle ortaya çıkmasının sonucu 
halka kendisini en kısa zamanda kabul ettirmek su
retiyle, 185 milletvekili ile bu Meclise geldi 

Şimdi, bizim «Ak Günlere» seçim bildirgesini bi
zim «ağımızdaki bazı siyasî partilerin ve bugünkü 
Cephe Hükümetinin, özellikle Adalet Partisinin, önce 
bizim elimizden kapmaya, çırpmaya, efendim bunu 
yozlaştırmaya hakkı yoktur. Biz, bu görüşlerde, 1977 
seçimlerinde Türk halkının bize göstereceği güven
ceyle daha yeterli bir şekilde gayret göstereceğiz ve 
bugün de bu muhtarlar kanunu görüşülürken, geçen 
hafta içerisinde de bu kanunu görüşürken, bizim 
muhtarlardan yana olduğumuzu, köylüden yana ol
duğumuzu Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada 
gösterdik, kendimizi bu Yüce Mecliste, kamuoyunun 
önünde ispat ettik. Sayın Süleyman Demire] gibi, 
yutturmaca ve aldatmaca bir kanun teklifiyle buraya 
gelmedik. «Nüfusu 500'e kadar olan köy muhtarla
rına 500 lira, nüfusu 500'den yukarı olan köy muh
tarlarına 800 lira» demek suretiyle kesip atmadık. 
Buradadır teklifler... 

Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal özü olan, top
lumsal özü olan kanun • tekliflerini sevk etmiştir. 

Bu kanun teklifiyle, şimdi görüştüğümüz 3 ncü 
maddeyle, muhtarlar Bağ-Kur kapsamına alınmak 
suretiyle ve başka devlet görevlerinde çalışan kişile
rin almış olduğu ücretler ve ödeneklerin de kesilme
sini, vermiş olduğumuz önergeyle önlemek suretiyle, 
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köy kesimine devlet bütçesinden daha yeterli seviyede 
olanakların götürülmesini, köy muhtarlarının yular
dan beri çekmiş oldukları parasal sıkıntıları önleme-
nin ve köy muhtarlarının gerçekten sosyal güvenceye 
kavuşmak suretiyle huzur içerisinde, en küçük yer
leşim birimi olan köy ünitelerinde görevlerini başarı 
ile sürdürebilmelerini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
savunmuştur, savunmaktayız ve bu kanun teklifinin, 
maddelerinin tümüyle bu yönde çıkması, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu için en önemli bir görev ve en 
şerefti bir olacaktır. Biz... (A. P. sıralarından «Gomel 
Şirketi...» sesi) 

Siz şirket yönünden bize söz atamazsınız. Hangi... 
BAŞKAN — Sayın Aykut, vaktiniz tamam... 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Hangi şirketler
le ortak olduğunuzu ve Türkiye'deki kapitalist sömü
rü düzenini, soygun düzenini nasıl sürdürdüğünüzü 
halk da biliyor, biz de biliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın AykuL 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Sayın Başkana, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Bizim içimizde hırsız yok; hırsız da sizin içnizde 

soyguncu da sizin içinizde. (A. P. sıralarından gü
rültüler, yer yer ayağa kalkmalar) Sizin içinizde;.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hırsız senin 
babandır, ulan. (A. P. sıralarından «Ayıp» sesleri, 
gürültüler) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — tt herif. 
OSMAN AYKUL (Devamla) — İt kend insin. 

Laf atmayın oradan. Şirketlerle... 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hırsız senin 

babandır. (Kürsü önünde toplanmalar, gürültüler) 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Babam hırsız 

değil, babam köylü, dürüst insandır. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Aykuî, tamam... Sayın Aykul, 

Sayın Aykul, sözünüz tamam, oturun yerinize... Sa
yın Aykul... (Gürültüler) 

(Başkan), hatibin mikrofonunu kapattı) 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hırsız senin 

babandır ulan. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Bizim içimizde 

hırsız yok; içinizde... (Gürültüler) Babam hırsız de
ğildir, hiç bir zaman, babama, «hırsız» diyemezsin. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — İspat edemez-
sen... (Kürsü önünde toplanmalar, gürültüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Var! İspat etme
ye her zaman hazırım. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş

kan, indirin efendim. 
BAŞKAN — Sözünü kestim efendim... (Gürültü

ler) 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sözünü geri 

al... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

sözünü geri abın. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sözünü geri ai« 
Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sözünü kestim efendim, burada 
konuşmuyor. Siz indirmiyorsunuz aşağıya... Lütfen 
yerinize oturun efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Hırsız senin ba
bandır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturun.;. Yerinize oturun 
da, sonra konuşun. 

Sayın Aykul, lütfen kürsüyü terk edin; sözünüzü 
kestim efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz buraya kanun 
tekliflerini görüşmeye çıkıyoruz; oradan, şirketlerle 
ortaklıktan..^ (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne kadar vur

guncu varsa, ne kadar şirket ortağı varsa* anasını, 
avradını... (Gürültüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bize hiçbir zaman 
o sözleri izafe edemezsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun... Lütfen 
yerinize oturun efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ya, karşılığı ola
rak bu şekilde cevabını alırsınız... (Gürültüler. A.P. 
sıralarından, «Sözünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim, lütfen... 
Oturun yerinize efendim... (Gürültüler) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çankkale) — Grup adına 
söz istiyorum, grupa sataşma var. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ! — Hırsız bizim içi
mizde yok,her yerde her zaman söylemeye, mücade
leye hazırız. (A. P. ve C. H. P. sıralarmdıan karşıhkh 
tartışmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın AykuL. Sayın Aykul, «Hırsız 
da sizin içinizde» sözünü bir mukabele olarak mı?. Si
ze öyle bir şey mi söyleyen oldu? Ben tespit edemedim. 
Siz, «hırsız», diyene olarak mı söylediniz, yoksa doğ
rudan doğruya mı söylediniz? Bunu tespit etmeye 
çalışıyorum, 



M. Meclisi B : 42 8 . 2 . 1977 O : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Böyle ulu 
orta söylenmez Sayın Başkan, Meclisin haysiyetini 
koruyalım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Tosyalı, otur sen lütfen yerine. (Gürültüler) 
OSMAN AKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ben 

ulu orta hitap etmedim. 
BAŞKAN — Size böyle bir hitapta bulunan, bu 

sıfatla hitapta bulunan oldu mu efendim? Onu tespit 
etmeye çalışıyorum^ 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
bana sataşma oldu. 

Ben onurlu bir kişiyim; şimdiye kadar ne bir 
şirketten, ne de Devlet kesesinden rüşvet almadım. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen benim soruma 
cevap verin; lütfen, soruma cevap verin. Size böyle 
bir hitapta bulunan oldu mu, tespit ettiniz mi? Onu 
Soruyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Adalet Partisi 
Grupu tarafından hitapta bulunan oldu, ben de ce
vapta bulundum. 

BAŞKAN — Kim efendim, kim? 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Efendim, bile

mem. Kulağıma gelen bir söz üzerine söyledim. (Gü
rültüler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Terbiyeli ko
nuşmak lâzım burada. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sen sus Tosyalı! 
Biz yatıştırmaya çalışıyoruz, sen konuşma. (Gürül
tüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Terbiyeli konuşu
rum. (C. H. P. sıralarından Kastamonu Millietvekili 
Hasan Tosyalı'ya hitaben «Otur yerine be» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Tosyalı, otur sen. Sayın Tosyalı... 
(Yer yer ayağa kalkmalar, gürültüler) Bir dakika 
efendim... Yerinize oturun lütfen, yerinize oturun, 
lütfen yerinize oturun. 

NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — (Burdur MilMve-
kili Osman AykuTa hitaben) Otur yerine be eşek 
herif, lafını bil. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... (Gürültüler) 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Herkesin onuru 

var... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün... (Gürültüler) 

Lütfen efendim... 
Sayın Aykut'un konuşmasında, grupunuza sataş

ma kabul ediyorum. Zatıâiniz mi istiyorsunuz, yoksa 
yetki verdiğiniz başka bir arkadaş mı görüşecek? 
Onu tespit etmek istiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ben görüşeceğim^ 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oğuz, bırak 

ben konuşayım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Ankara) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekili arka
daşlarım.. 

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

BAŞKAN — Efendim, bir dakika Sayın Aygün. 
Efendim, şahsınız adına söz vermek mümkün de

ğil. 
Sayın Aykul'un hitabım dinledim. Sözü umumî 

olarak gnıpa hitaben söyledi, kimsenin şahsını kas
tetmedi. Grupunuz adına da sataşma kabul ettim, 
söz verdim. 

Lütfen yerinize oturunuz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ben 
A. P. Grupunu kastetmedim, o sözü kim söyledi ise 
onu kasttettim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin kastedip etmemeniz 
değil; zapta geçen sözünüz: «... içinizde..» diye hitap 
ettiniz elinizle. Daha nasıl tespit edeceğim? 

Buyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekili arkadaşlarım; 

Burada şahsı adına bir konuşma yapmak üzere 
huzurlarınıza çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Grupun-
dan Sayın Aykul arkadaşımız (A. P. sıralarından «Ne 
sayını?» sesleri) konuşması sırasında.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle dinleyi
niz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, benim 
üslubuma müdahale etmeyin, müsaade buyurunuz. 

.... burada konuşurken, Adalet Partisi Grupuna, 
«Vurguncu ve hırsız içinizde» gibi ifadelerle, fevka
lâde çirkin; şahsına uysa ve yakışsa dahi, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan, parlamenterlik vasfına kati
yen yakışmayan çirkin bir konuşma yapmış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ, şu Meclisin hay
siyetini, vakarını, Meclisin yüceliğini ve Meclisin ne-
zahatini bilmeyen kişilerin şu çatının altına gelmiş ol
ması, bu Parlamento için ve Türk siyası hayatı için ta
lihsizliktir. 

Muhterem vesilelerle bu kürsüde konuşan arka
daşlarımıza, daima, oturduktan yerden çirkin hitap
larda bulunan arkadaşların mevcudiyetiyle, kürsüde 
konuştukları zaman, nasıl konuşacaklarının ayarını 
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yapamayan kişiler, kendi kendilerine hâkim olama
yan kişiler, milletin kaderine hâkim olma hakkına 
sahip değillerdir. Onun içindir ki, harada konuşur
ken, evvelâ kendinizi edep ve terbiye hudutlarında 
tutmaya mecbursunuz. Bunu yapmadığınız müddet
çe, memlekette, «görev yapıyorum» iddiası içinde bu
lunamazsınız. 

Bunun içindir ki, arkadaşlarımdan bazısının, haklı 
olarak bir isyan içerisinde, «sayın» kelimesini kullan
mama dahi tahammül etmemiş olmalarına rağmen. 
şunu ifade ettim: Lisanımın nezahatini, temizliğini mu
hafaza etmek için, kendisine yakışsa da yakışmasa 
da, bu Parlamentonun üyesi sıfatını taşıdığı için Sayın 
Aykııl diye hitap ediyorum dedim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben böyie hitap etmekte 
devam edeceğim ve dilerim ki, güzel Parlamentomuz
da, Yüce Türk Milletinin millî bir ibadeîgâhı olan 
bu güzel müessesede bundan sonra bu tip çirkin ta
birleri, bu tip ithamları arkadaşlar kullanmasınlar. 
Bu birinci fasıl, kendilerine yakışan birinci fasıl. 

İkincisi: Adalet Partisi Grupu, lâalettayin bir si
yasî parti değildir. Arkadaşlarımızın evvelâ bunu, 
mazisiyle, haliyle bilmeleri ve öğrenmeleri lâzımdır. 
Adalet Partisi Grupu, kökünde, memlekete büyük ic
raat yapmış, büyük eserler vermiş olan bir siyasî te
şekküldür ve bu siyasî teşekkül.. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir saniyenizi rica 
edeceğim.. 

OĞUZ AYGUN (Devamla) — Buyuran Sayın 
Başkan, buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Meclisin kapanmasına 2 dakika var. 
Ümit ederim, 2 dakika içinde sözünüzü bitirirsiniz, 
bir uzatma için karar alma durumunda kalmam. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kay hay, emre
dersiniz. Toparlayayım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Adalet Partisi Gru
pu, her türlü tehdide, her türlü iftiraya, her türlü 
çirkin komplolara rağmen büyük bir mücadele ver
miş siyasî insanların bulunduğu bir topluluktur. Bu 
topluluğu birtakım iftiralarla, çirkin tabirlerle sindir
meniz, korkutmanız, geriletmeniz de mümkün değil
dir. Bunun için, Adalet Partisi Gmpuna yakışmayan 
sıfatlarla, «Vurguncu» tabiriyle, «hırsız» tabiriyle bir 
şey kazanamazsınız, bir şey elde edemezsiniz. 

Şimdi, sayın Aykul arkadaşıma burada yapacağı 
şey olarak, bu talihsiz konuşmasından dolayı, Türk 
Parlamentosunun bir üyesi olması sıfatıyle, bu sözün
den dolayı, bu muhterem Gruptan özür dilemesini 
tavsiye ederim. Dilemediği takdirde, kendisini, Ada
let Partisi Grupuna sataşmış, yel değirmenine hücum 
etmiş bir Donkişot olarak vasıflandırdığımı ve ayıp
ladığımı ve Türk siyasî hayatında, buradaki konuşma-
sıyle bir leke teşkil edecek bir hareketin içinde bu
lunduğunu ifade etmek isterim. 

Nitekim, biraz önce, müzakerelerin başlangıcında, 
içinizde kendisine sahip olamayan bazı arkadaşlarımı
zın, 6 . 10 . 1976 tarihli celsede burada Başkana 
yapmış oldukları çirkin hitaplardan dolayı özür di
leyen ve sözlerini geri alan tezkereleri ve dilekçeleri 
teker teker okundu. O gün o harekette bulunan arka
daşlarım eğer biraz kendilerine hâkim olsalardı, bi
raz terbiye dairesinde davransalardı, bugün bunu 
Meclis zabıtlarından çıkartmak için tezkere yazarak 
Meclis Riyasetine müracaat etmezlerdi. Aynı celsede 
bir günahı bu sefer başka bir arkadaşım işliyor; o, 
hoş bir şey değildir. 

Onun için sayın Aykul, ileride vicdanınızın sizi 
mahkûm etmemesi ileride sizin etrafınızdaki yakınla
rınızın sizi ayıplamaması için, buraya çıkınız, kötü 
söz söylemek kolaydır, ama bir fazilet var ise, fazi
letin içerisinde özür dilemek de vardır; çıkınız bu 
kürsüye ve burada Yüce Meclisin nezahati için, va
karı için arkadaşlarımızdan özür dileyiniz. Aksi tak
dirde, sizin hakkınızda hükmü zabıtlar vermiştir ve 
vermekte devam edecektir. 

Cümlenizi saygılarla selâmlıyorum efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aygün. 
Sayın Aykul, sarf ettiğiniz sözlerin muhatabının 

Adalet Partisi Grupu olmadığını mı söylüyorsunuz, 
öyle mi kabul ediyorsunuz? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan..; 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupuna kitaben söy-

lemediniz değil mi efendim? Bu manada alıyoruz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, be
nim şahsıma Adalet Partisi Grupundan hangi arkada-
şuvuzın söz söylediğini bilemiyorum. 

BAŞKAN — Bilemediğiniz bir kişiye cevaben 
söylediniz. Adalet Partisi Grupunu kastetmediniz de
ğil mi efendim? Böylece tashih edebilir miyiz. 
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OSMAN AYKUL (Burdur) — Ben Adalet Par
tisi Grupunu kastetmedim, o sözler beni incittiği için, 
ben de o şekilde konuşmak mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bu özür bizi tatmin etmemiştir. 

BAŞKAN — Mesele halledilmiştir efendim. 

1. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
projeleri yapılan^ Eskişehir - Seyitgazi merkez Ayvalı 
özü göletine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'in yazdı cevabı. (7j1414) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla dile
rim. 22 . 9 . 1976 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Eskişehir - Seyitgazi ilçesi merkez Ayvalı Özü 
göleti yapımı 1976 programına alınmış ve üç milyon 
lira da ödenek ayrılmıştı. 

Bu göletin, etüt ve proje çalışmaları Toprak - Su 
15. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak, birkaç ay ön
ce onay için ilgili bakanlığa gönderildiği halde şimdi
ye kadar bir cevap alınamamıştır. 

Öğrendiğimize göre, programlanan - ödeneği ay
rılan - etüt ve projeleri yapılan Seyitgazi merkez gö
letinin tüm çalışmaları durdurulmuş ve programdan 
çıkarılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda Seyitgazi sulama işinin DSİ 
Genel Müdürlüğünce Şeydi suyu üzerine yapılacak 
bir regülatörle sağlanacağı söylenmektedir. 

1. Programlanan - etüt ve projeleri yapılan Se
yitgazi - Merkez Ayvalı Özü göleti çalışmalarının 
durdurulduğu doğru mudur? 

Doğru değilse çalışmaların gecikme sebebi nedir? 

Efendim 3 ncü madde hakkındaki konuşmalar 
bitmiştir. 

Gündemdeki Meclis Araştırması ve Genel Görüş
me önergeleri ile sözlü sorulan görüşmek için 9.2.1977 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

İstimlâk ve yapım işlemine ne zaman başlanacak
tır? 

2. Seyitgazi sulama işinin DSİ Genel Müdürlü
ğüne devredildiği doğru mudur? 

Doğru ise Seyitgazi'nin sulama işi ne zaman ve ne 
şekilde gerçekleşecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî , 7 . 2 . 1977 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2/901 

Konu : Eskişehir Milletvekili sayın 
Murat Kâhyaoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

MiUüî Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 10 . 1976 gün ve 7/1414-4817-38119 sa

yılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili sayın Murat Kâhyaoğlu'nun 
sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması kaydı ile Başkanlığınıza verdiği, ilgide kayıtlı 
yazınız ekinde Başbakanlığa inltikal ettirilen ve sayın 
Başbakan'ın kendileri adına Bakanlığımızca cevap
landırılmasını tensip buyurdukları «Seyitgazi - Mer
kez Ayvalıözü göletinin çalışmalarının durdurulup, 
durdurulmadığına» ilişkin soru önergesinin cevabı ili
şikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

>• < • » •• 

Vîl. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun; 
«Seyitgazi - Merkez Ayvalıözü Guletinin Çalışmala
rının Durdurulup, Durdurulmadığına» İlişkin Yazılı 

Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru : 1. Eskişehir - Seyitgazi ilçesi merkez Ay
valıözü göleti yapımı 1976 programına alınmış ve üç 
milyon lira da ödenek ayrılmıştır. Bu göletin, etüt ve 
proje çalışmaları Toprak - Su 15. Bölge Müdürlüğün
ce hazırlanarak, bir kaç ay önce onay için ilgili Ba
kanlığa gönderildiği halde şimdiye kadar bir cevap 
alınamamıştır. 

Öğrendiğimize göre, programlanan - ödeneği ayrı
lan - etüt ve projeleri yapılan Seyitgazi merkez göle-
tinin tüm çalışmaları durdurulmuş ve programdan çı
karılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda Seyitgazi sulama işinin DSİ 
Genel Müdürlüğünce Şeydi suyu üzerine yapılacak 
bir regülâtörle sağlanacağı söylenmektedir. 

Programlanan - etüt ve projeleri yapılan Seyitga
zi - Merkez - Ayvalıözü göleti çalışmalarının durdurul
duğu doğru mudur? 

Doğru değilse çalışmaların gecikme sebebi nedir? 
İstimlâk ve yapım işlemine ne zaman başlanacak

tır? 
Cevap : 1. Topraksu XVI. Bölge Müdürlüğü

nün icraat programında yer alan «Eskişehir - Seyit
gazi - Ayvalıözü göleti ve sulaması» konusu DSİ Ge
nel Müdürlüğümüzün III. Bölge Müdürlüğünce etüt 
edilerek 1976 yılında icraatına başlanan «Yukarı Sa
karya - Seyitgazi projesi» Kunduzlar ve Çatören ba
rajları sulama sahası içerisinde kalmaktadır. 

Önergede bahsedilen regülâtör, Yukarı Sakarya 
Projesi Seyitgazi ovası sulamasının İbne Çiftliği civa
rında tesisi planlanan regülâtördür. Regülatörün ye
niden tesisi veya mevcut regülâtkrden istifade duru
mu sulamanın kati proje safhasında yeniden gözden 
geçirilecektir. 

1976 yılında icraatına başlanan Seyitgazi proje
sinde iki adet baraj inşaatı ve regülatörden istifade 
suretiyle 4221 hektar sahanın sulanması sağlanacaktır. 

Bu bakımdan Topraksu Teşkilâtı tarafından mün
feriden etüt edilerek icraatı teklif edilen Eskişehir -
Seyitgazi - Ayvalıözü göleti konusunun DSİ Genel 
Müdürlüğümüz tarafından etüt edilerek icraatına baş
lanan Seyitgazi ovası sulaması içinde kalması nede
niyle, icraat programından çıkarılmıştır. 

Soru : 2. Seyitgazi sulama işinin DSİ Genel Mü
dürlüğüne devredildiği doğru mudur? 

Doğru ise Seyitgazi'nin sulama işi ne zaman ve ne 
şekilde gerçekleşecektir? 

Cevap : 2. Seyitgazi ovasının sulanması, DSİ Ge
nel Müdürlüğümüzce planlama kademesinde etüt edi
len ve 1970 yılında rapora bağlanan Yukarı Sakarya -
Seyitgazi projesi için de öngörülmüştür.: 

Proje, Şeydi suyunun Harami dere kolu üzerinde 
Çatören barajı ile Akin deresi kolu üzerinde Kunduz
lar barajı ve sulama tesislerini içine almaktadır. 

Bilâhare temin edilen yeni doneler ve değişen yeni 
şartlar muvacehesinde, adı geçen proje planlama ça
lışmalarının revizyonu gerekli görülmüş ve 1976 ydı 
çalışma programına dahil edilmiştir. 

Ovanm sulanması için inşası gerekli olan ve yu
karıda zikredilen barajlardan Kunduzlar barajı 
35 000 000 TL. keşif bedelli bir iş olup, 1976 yılı ek 
yatırım programına alınmış ve inşaasına başlanmıştır. 

Kesin projeleri Mart 1977 tarihinde bitirilmesi 
programlanan Çatören barajına ait projeler üzerinde 
halen çalışmalar yürütülmekte olup, 1977 malî yılın
da ihalesi yapılmak üzere Devlet Planlama Teşkilâtı
na teklifi yapılmıştır. 1977 malî yılında yeterli ödenek 
ayrıklığı takdirde, ihalesi gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Anka
ra - Keskin ilçesi Konur Köyünün elektrik sorununa 
ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıhç'ın 
yazdı cevapları. (7/1575) 20 . 12 . 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevat önder 

Sorular : 
1. Ankara'nın Keskin ilçesine bağlı Konur Köyü

ne ne zaman elektrik verilecektir. 
2. Konur Köyü muhtarlığı tarafından halktan top

lanan 60 bin liraya yakın elektrik katılım payı alın
mış mıdır? 

3. Elektrik direkleri köyün önüne kadar dikil
diği halde, bazı teknik elemanların ideolojik ve par
tizanca tutum ve davranışları yüzünden köy içine 
elektrik direği dikilmediği doğru mudur? 
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4. Köyün içerisinin elektriğe kavuşması için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir ve köy ne zaman elekt
riğe kavuşacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 26 . 1 . 1977 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/82-000991 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kanun. Müd. 3 . - 1 . 1977 gün ve 

7/1575-5341/41290 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Saym Cevat önder'in Ankara 

İli Keskin İlçesine bağlı Konur Köyünün elektrik hia-
- metleri konusundaki soru önergesi doğrudan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanlığım ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle anılan yazılı soru önergesi iade edil

miştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Vefa Poyraz 
Köy İşleri Bakanı 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-1-6 7 . 2 . 1977 

Konu : Ankara Mv. Sn. Cevat önder'in 
yazıh soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1977 gün ve 7/1575-5341/41290 sa

yılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Cevat Önder'in ilgide 

kayıtlı yazılarınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen, 
Keskin ilçesi Konur Köyü elektriği hakkındaki yazılı 
soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâbattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Cevat Önder'in Ankara İli 
Keskin İlçesine Bağlı Konur Köyü Elektriği Hakkında

ki Yazıh Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Soru : 
1. Ankara'nın Keskin ilçesine bağlı Konur kö

yüne ne zaman elektrik verilecektir. 
Cevap : 
1. Ankara ili Keskin ilçesine bağlı Konur kö

yü TEK Genel Müdürlüğümüzün 1974 yatırım prog-
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ramlarında yer almaktadır. Konur köyü Keskin ilçe
sine bağlı 8 köyle birlikte bir grup halinde 1975 ve 
1976 senelerinde defalarca ihaleye çıkarılmış olması
na rağmen ihale edilememiştir. 

Yüklenici bulunamaması yüzünden daha fazla sü
rüncemede kalmamaları için, köyler emanet progra
mına alınmış ve 1976 senesi içinde TEK Genel Mü
dürlüğümüzce 1 nci Bölge Müdürlüğüne (Ankara) 
emanet talimatı verilmiştir. Mezkûr Genel Müdürlüğü
müzün Bölge Müdürlüğü emanet ekipleri, 8 köyü bes
leyen Enerji Nakil Hattını tamamlamış ve köy içeri
sinde çalışmalara başlamıştır. 

Soru : 
I* Konur köyü muhtarlığı tarafından, halktan 

toplanan 60 bin liraya yakın elektrik katılım payı alın
mış mıdır? 

Cevap : 
2. Konur köyünün proje bedeli 330 000 TL. olup 

katılımı 110 000 TL.'dır. Köy muhtarlığı bugüne ka
dar TEK Genel Müdürlüğümüze hiç para yatırma-
mıştır. Katılımın kalkması ile ilgili Kanunun Yüce 
Meclisde görüşüldüğü dikkate alınarak köyden para 
istenmemektedir. 

Soru : 
3. Elektrik direkleri köyün önüne kadar dikildiği 

halde, bazı teknik elemanların ideolojik, partizanca 
tutum ve davranışları yüzünden köy içine elektrik di
reği dikilmediği doğru mudur? 

Cevap : 
3. Elektrik direkleri köy yakınına geldiği halde, 

köy içine ideolojik nedenlerle direk dikme konusu 
varit değildir. Bütün grupu besleyen E. N. Hattı biti
rildikten sonra köy içleri tesis edileceği cihetle direk
ler köy yakınma kadar dikilmektedir. Zira köy yakı
nma dikilen direkler olmasa köyün enerjilendirilmesi-
nin söz konusu olamayacağı tabiîdir. 

Soru : 
4. Köyün içerisinin elektriğe kavuşması için ne 

gibi tedbirler düşünülmektedir ve köy ne zaman elekt
riğe kavuşacaktır? 

Cevap : 
4. Konur köyü dahil, grupun 8 köyü 1977 senesi 

içerisinde enerjilendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Selâbattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul - Şişli ilçesinin bazı mahallelerinin trafik 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'in yazılı cevabı. (7/1576) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 17 . 12 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Sorular : 
1. İstanbul ili Şişli ilçesi Talâtpaşa mahallesiyle 

Mahmut Şevketpaşa mahallesi arasından geçen çevre 
yolu ve bağlantı yollarındaki trafik kazalarından do
layı söz konusu mahalle sakinleri can ve mal kaybın
dan yakınmaktadır. Halkın kazalardan korunması 
için mezkûr sahalarla yol arasında daha ciddî tedbir
ler neden alınmıyor? 

2. Yine söz konusu yollardan sel halinde akan 
yağmur suları Talâtpaşa ve M. Şevketpaşa sakinleri 
için tehlikeli olmakta, yollar ve evler kullanılmaz ha
le gelmektedir. 

Örneğin, M. Şevketpaşa malı. Yayla sokak deva
mındaki Arif Muharrem Küçükoğlu, Fehim Malkoç, 
Mehmet Ünal, Osman Aslan ve Hüseyin Küçükoğlu' 
na ait evler her şiddetli yağmurda yollardan gelen su
lar nedeniyle kullanılmaz hale gelmektedir. 

Civardaki menfezler tıkanmakta, bacalara gelişi
güzel bağlantılar su baskınlarına neden olmaktadır. 

Bu şartlar altında gerekli tedbirlerin alınmaması 
sonucu mal ve can kaybından kim sorumlu olacak
tır? Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 2 . 1977 

Sayı : 412 
Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet 
Emin Sungur'un yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
_ İlgi : 3 . 1 . 1977 gün ve 7/1576-5349/41349 sayılı 
yazı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, 
İstanbul - Şişli ilçesinin bazı mahallelerinin trafik ve 
kanalizasyon sorunlarıyla ilgili yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. a) Talâtpaşa Mahalesi ile Mahmut Şevketpa
şa Mahallesi arasından ve çevre yolunun altından ge
çen Kâğıthane - Piyalepaşa yolu tretuarlıdır. Aynca 
iki mahalle arasındaki yaya trafiğini temin etmek 

üzere 207 No. lu Ömektepe üst geçidi, 203 No. lu 
Okmeydanı altgeçidi ve 208 No. lu Kaptanpaşa alt-
geçidi mevcuttur. Buna rağmen geçitleri kullanmaya
rak otoyola çıkan şahıslar olduğu ve bunlardan bazı
larının kazaya uğradığı görülmektedir. Halen yürür
lükte bulunan 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayol
ları Kanunu gereğince, yayalann ve hayvanlann oto
yola girmeleri yasaklanmıştır. Bu nedenle yola gi
recek yaya ve hayvanlara mani olmak üzere tüm 
Otoyol Kamulaştırma Sınırı tel örgü ile çevrümiş ve 
tel örgüler üzerine «Yaya Giremez» levhaları kon
muştur. 

Alınan tedbirlere rağmen yola giren yayalarla il
gili olarak T. C. K. Otoyol Trafik Ekipleri ve İstan
bul Emniyet Müdürlüğü, Çevreyolu ve Boğaziçi Köp
rüsü Koruma Müdürlüğü trafik görevlileri müştere
ken çalışarak halkı uyarmakta, ancak kaidelere riayet 
etmemekte ısrarlı olanlara ceza uygulamakta ve ge
reğinde mahkemeye sevk etmektedirler. 

b) Otoyolun trafik, can ve mal emniyeti, Ka
rayolları ve özel polis örgütü trafik görevlilerince bir
likte sağlanmaktadır. Bağlantı yolları ise, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü sorum
luluğundadır. 

c) Otoyolda trafik, can ve mal emniyetinin sağ
lanabilmesi için daha etkili tedbirler alınabilmesi 
anıacıyle, 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları 
Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve Ka
nuna 2 ek madde eklenmesi hakkında kanun taslağı 
hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur. Aynca, oto
yol trafik kontrol ekiplerinin sayısını artırmak için 
imkânlar aramaktadır. 

2. Çevreyolunun her yerinde gerekli drenaj te- . 
sisleri yapılmış olduğundan adıgeçen mahallelere çev-
reyolundan gelen sel sularının zarar vermesi söz ko
nusu olamaz. Ancak bu mahallelerde bazı gecekon
dular arazinin en münhal yerlerinde sel sularına kar
şı hiç bir tedbir alınmadan yapılmış bulunduğundan, 
fazla yağış olduğunda bu gibi binaların zarar gör
meleri beklenen bir husustur. 

Som önergesinde örnek olarak belirtilen Mah-
muı Şevket Paşa Mahallesi sakinlerinden Arif M. 
Küçükoğlu, Fehmi Malkoç, Osman Aslan, Hüseyin 
Küçükoğlu ve Mehmet Ünal'a ait evlerin durumuna 
gelince bu şahısların evleri dere yatağı içinde yapıl 
dığından sel sularından zarar görmeleri doğaldır. 

Diğer taraftan adı geçen şikayetçi şahıslardan ilk 
dördünün otoyol istimlâk sınırına tecavüz ederek bu-
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rada mevcut bir menfezin menba tarafından gecekon
du yapmak suretiyle menfezin çalışmasını kısmen ön
ledikleri ve kendi binalarının taşan sulardan zarar 
görmesine sebebiyet verdikleri tespit edilmiştir. 

Şikayetçi 

Hüseyin Küçükoğlu 
Arif Küçükoğlu 
Fehmi Malkoç 
Osman Aslan 

Pafta, Ada, Parsel 

279/2070/17 
279/2070/18 
279/2070/18 
279/2070/17 

istimlak hudutlarına tecavüz eden şahısların du
rumları aşağıda belirtilmiştir. İlgili şahıslara gerekli 
ikazlarda bulunulmuş, tıkanan menfez ve bacalar açıl
mıştır. 

Durumu 

Evin tamamı istimlak sahasında 
İstimlâk edildiği halde çıkmamış. 
Müştemilatı tecavüzde 
Odunluğu tecavüzde 
Bilgilerinize arz ederim. 

Fehim Adak 
Bayındırlık Bakanı 

4. — İstanbul Mileltvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, ülkemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanların 
durumuna ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (711579) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 17 . 12 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1. Ülkemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanla

rın son beş yıldaki sayıları nedir? 

2. Son beş yılda hastalıktan ölen, ihraç edilen 
ve sınırlarımızdan kaçırılan (tahminde olsa) hayvanla
rın miktarı ne kadardır? 

3. Devlet Üretme Çiftliklerindeki hayvanların sa
yısı nedir? Ürünler nasıl pazarlaşmaktadır? Yıllık 
gider ve gelir kaç TL. dır? 

4. Gerektiği gibi beslenip büyütülmeden kesilen 
(kuzu, dana v.b.) hayvanların sayısı ne kadardır? 

5. Hayvancılığımızın gelişmesini sağlamak için 
alınan ve alınacak tedbirler nelerdir? 

Körpe hayvan kesimi, hastalık, kaçakçılık v.b. ön
lenmesi halinde ekonomiye katkısı yılda tahmini kaç 
lira olur? 

6. Süt Endüstrisi Kurumunun ürettiği maddeler
den örneğin peynir bozulduğu için dökülmüş müdür? 
Sebebi nedir, değeri kaç liradır? 

T. G. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 2 

8.2.1977 

Konu : Sayın Mehmet Emin Sungur' 
un soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. 3 . 1 . 1977 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1579-5352/41352 sayılı yazınız. 
2. 31.1.1977 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1579-

5352/41352 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur 

tarafından; ülkemizde mevcut büyük ve küçükbaş 
hayvanların durumuna ilişkin olarak; Bakanhgımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Gıda - Tanm ve Hayvancılık 
Bakanı 

Korkut Özal 

İstanbul Milletvekili Sayın M. Emin Sungur'un 
Hayvancılığımıza İlişkin Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

1. Ülkemizdeki büyük ve küçükbaş hayvan mev
cudu son beş yıl üzerinden ekli 1 No. lu cetvelde gös
terilmiştir. 

2. Son beş yılda hastalıktan ölen, ihraç edilen ve 
kesilen hayvan miktarları 2 - 3 ve 4 No. lu cetvelerde 
gösterilmiştir. 

3. Devlet Üretme Çiftliklerinde 11331 baş sığır, 
128 311 baş koyun ve 151 287 adet küçük evcil hay
van mevcuttur. Devlet Üretme Çiftliklerinde üretilen 
damızlıklar zaman, zaman tespit edilen baremlere gö-

— 510 
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re yetiştiricilere satılmak, kasaplık hayvanlar Et ve 
Balık Kurumu müesseselerine yakın çiftliklerde bu 
kuruma; uzak olan çiftliklerde ihale suretiyle vatan
daşa satılarak, inek sütleri Orman Çiftliği veya Süt 
Kurumuna yakın çiftliklerde bu kurumlara uzak 
çiftliklerde ihale suretiyle vatandaşlara satılarak ko
yun sütleri beyaz peynir imalâtında kullanılmakta ih
tiyaç fazlası resmî kuruluşların sandıklarına ve Gima' 
ya devredilerek, damızlık yumurtalar bir barem da-
hiüinde üreticiye, yemeklik olanlar ihale suretiyle tü
keticiye intikal ettirilerek, merinos yapağıları Tiftik 
ve Yapağı Genel Müdürlüğüne yerli yapağılar ihale 
suretiyle müşterilerine satılarak değerlendirilmektedir. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin 1975 yılı hayvancılık 
direkt giderleri 98 080 490 TL. dir. Aynı yıl içinde 
hayvancılık gelirleri 111 034 136 TL. dir. 

4. 1975 yalında mezbaha kayıtlarına göre 4 Q0\ 715 
baş kuzu, 939 890 baş dana ve 48 735 baş manda yav
rusu erken kesime tabi tutulmuştur. Erken kesimden 
mütevellit et kaybının para değeri 2 612 117 000 TL. 
dir. 

5. Hayvancılık sektörünün temel sorunlarını ve 
çözümlerini; 

I - Yapısal, 
II - Teknik ve Ekonomik, 

III - Kurumsal. 
Olmak üzere üç grup altında toplamak mümkün

dür. 
I - Yapısal Sorunların Çözüm Yolları : 
Hayvancılık ülkemiz için büyük üretim potansiye

line sahip doğal bir kaynaktır. Devletçe bu kaynağın 
işletilmesi bir üretim planı dahilinde gereği gibi ele 
alınmalıdır. Bunun için Dördüncü Beş Yıllık Plan 
çalışmalarında sektörün önemi ile mütenasip tedbirler 
getirilecektir. Üretim hedeflerini belirleyecek bölge 
özelliklerini de hesaba katan üretim planı söz konusu 
planda yer alacaktır. 

Hayvansal ürünler istihsal eden ve işleyen tesis 
ve kuruluşların sayı ve kapasite bakımından yeterli 
hale getirilmesi için çalışmalar yapılmakta, et, süt ve 
yumurta üretiminde yapılan çalışmaların müspet so
nuçları ortaya çıkmaktadır. 

Mera ve çayırların sürülmesini önleyecek, aşın 
otlatmaya engel olacak ve ıslahını sağlayacak mev
zuatın hızla çıkarılması gerekmektedir. Bu hususta 
çalışmalar devam etmektedir. 

Hayvan ıslahı için gerekli kalite ve sayıda damız
lığın sağlanması için imkânlar oranında çalışmalar 
yapılmaktadır. Kamu hayvancılık kurumlarının da-
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mızlık kadroları ithalâtla tamamlanmaya çalışılır
ken, öte yandan özel kesimde damızlık üretimi için 
özendirici tedbirler alınmaktadır. 

Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelere devlet hiz
metlerinin önce götürülmesi için çaba sarfedilmekte-
dir. 

II - Teknik ve Ekonomik Sorunların Çözüm Yol
lan : 

Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarından mey
dana gelen ekonomik kayıpların önlenmesi için azami 
gayret sarfedilmektedir. Bu hastalıklarla savaşı dü
zenleyen kanun eski olup, bunu değiştirecek tasan 
Parlamentoda bulunmakta ve çıkanlması ile hay
vancılığımızın ve Millî Ekonominin büyük çıkartan 
sağlanacaktır. 

Eğitimle üretici ve yetiştiricilerin imkânlar ora
nında hayvancılık bilgileri geliştirilmeye ve üretimin 
artırılmasına matuf çalışmalar vardır. Bu hizmetle
rin etkinliğinin artırılması için yıllık programlar ha
zırlanmaktadır. 

Özel sektör hayvancılık kesimi yatınmlanmn ar
tırılması için kalkınma planında gerekli tedbirler yer 
alacaktır. 

Hayvancılık hizmetlerinin tek politika ile yöne-
tilebilmesi için kredi kuruluşlannın Bakanlığımıza 
bağlı bulunması yerinde bir tedbir olacaktır. Halen 
uygulanmakta olan kredileme sistemi sektörün ge
rektirdiği düzeyde olmadığı gibi kullanılmasında da 
güçlükler vardır ve faiz hadleri yüksektir. Bunlar dik
kate alınarak et üretiminin artırılması amacı ile et 
ve tavuk eti üreticilerine Et ve Balık Kurumu imkânla
rından faizsiz kontrollü kredi imkânı sağlanmıştır. 
Süt üretimi için de aynı usul uygulanacaktır. 

Pazarlama kanallarının kısaltılarak üreticinin 
emeğine denk gelir sağlanması için teşkilâtlanması 
gerekliliği üzerinde durulmakta, üretim birlik ve koo
peratiflerinin kurulması ve kredilemede bunlara ön
celik tanınarak çoğalmalarının sağlanmasına çalışıl
maktadır. 

Canlı hayvan nakillerinden meydana gelen kayıp
ların önlenmesi için konbinalar çoğaltılmakta ve can
lı hayvan yerine et nakli prensip olarak benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

Yavru hayvan kesimlerinden meydana gelen eko
nomik kayıpların önlenmesi için besicilik teşvik edil
mektedir. Ancak kesimlerin kati olarak önlenmesi 
ve önlemeyi sağlayacak zabıta tedbirlerinin getiril
mesi için bir kanunun çıkarılması zorunlu bulunmak
tadır. Bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir. 
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Yeterli sanayi yemi üretimi için yem fabrikaları 
kurulmakta, özel sektörce kurulacaklara iştirak edil
mektedir. 

III - Kurumsal Sorunların Çözüm Yolları : 
Üreticilerin örgütlenerek yem temini, kredi kul

lanma, mallarım pazarlama gibi imkânlara kavuştu
rulması için gayret serf edilmektedir. 

Et, süt ve tavuk için Bakanlığımızda komiteler 
kurulmuş olup bu üç üretim dalında üretici ve yetiş
tiricilere kolaylıklar sağlayacak, ihtiyaçlarını temin ede
cek ve üretimi artırıcı tedbirleri alacak komiteler ça
lışmalarım devam ettirmektedirler. 

Kamu hayvancılık hizmetlerini düzenleyici hiz
metlerde israfı önleyici ve düplikasyonlan giderici ba
kanlık içi çalışmalar yapılmaktadır. 

Hayvancılık kesiminde çalışan sağlık sınıfı kamu 
personeli için mevcut kanun teklifinin çıkarılmasında 
hayvancılığımızın ve ekonomimizin kazancı büyük 
olacaktır. Bu personelin tam gün çalışmasını sağla
yacak kanun biran önce çıkarılmalıdır. 

6. T. Süt Endüstrisi Kurumunun 1974 yılı so
nunda 9 539 Kg. olan kaşar peyniri stoku 1975 so
nunda 247 802 Kg. olarak 1976 yılma devretmiştir. 

Kaşar stoklarının normal şartlarla 3 aylık depola
ma süresi bulunmakta olup bu devre sonunda piya
saya sürülmesi gerekmektedir. Depolama süresi 3 - 6 
ay olduğu takdirde °/0 30 oranında taze peynir kat
kısı iîe eritme peynirine çevrilerek değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Y i 1 I 
1. Hayvan türleri 1971 1972 

Koyun 
Kıl keçi 
Tiftik keçi 
Sığır 
Manda 
Deve 
At 
Eşek' 
Katır 
Domuz 

36 760 
15 752 
4 111 
12 653 
1 026 

29 
1 027 
1 760 
301 
18 

38 806 
14 820 
3 643 
13 045 
1 039 

25 
962 

1 701 
312 
12 

Toplam 72 437 74 365 
Tavuk, horoz 36 612 36 361 
Hindi 2 078 2 169 
Tavuk yumurtası 2 131 361 2 461 750 

1 . 4 . İ976 tarih ve 7/11603 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararına rağmen Resmî Kuruluşlar ve Askerî 
Birlikler ihtiyaçlarını ihale yoluyla karşılamaya de
vam etmişlerdir. Bu nedenle 1976 yılı ortalarında 
mamullerimizin satış fiyatı sınaî maliyetin de altına 
düşürülmek suretiyle stokların eritilmesi yoluna gidil
miştir. Ayrıca eritme peyniri yapılabilecek nitelikte 
olan 3 - 6 aylık devreyi tamamlamış kaşar peynirleri 
eritme peyniri olarak değerlendirilmiştir. 

Süt fabrikalarının soğuk depoları sadece kaşarla
rın 3 aylık olgunlaştırma dönemi için yeterlidir. Stok
lama için kâfi soğuk hava deposu bulunmamakta
dır. Et ve Balık Kurumuna ait soğuk hava deposu 
ve tesislerinden istifade edilmesine rağmen bu imkân 
gayet sınırlı ku!mış ve bu nedenle de bilhassa yaz ay
larında İzmir ve Adana bölgelerinde bozulmalar ol
muştur. İzmir Müessesemizin stok için depolarının 
yetersizliği nedeniyle geçen senelerden devreden ka
şar stokları Burdur Fabrikası depolarına muhafaza 
için gönderilmiş ve gerek muhafaza, gerekse nakliyesi 
anmda piyasaya verilmeyecek kadar ufalanan 12 ton 
peynir istifade edilemez hale gelmiştir. 

1975 yılında tespit edilen stoklama tesis noksanlığı 

karşısında 1976 yılı Yatırım Programımıza istanbul 

Müessesemiz için bir adet, 1977 yılı yatırımlarımıza 

da Adana ve İzmir Müesseselerimiz için birer adet 

stoklama soğuk hava depoları yapılması öngörülmüş

tür. 

a r (1 000 adet) 
1973 1974 1975 

40 093 
15 062 
3 638 
13 236 
1 023 

21 
936 

1 616 
302 
13 

40 539 
15 190 
3 556 
13 387 
1 022 

19 
878 

1 522 
299 
15 

41 366 
15 216 
3 547 
13 751 
1 051 

18 
871 

1 476 
300 

16 

75 940 76 428 77 612 
38 329 38 660 39 327 

2 348 2 346 2 409 
2 557 852 2 559 2G7 2 569 692 
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2. a çeşitli salgın paraziter 
sağıda gösterilmiştir. 

Yık 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Büyük baş 

3 718 
2 886 
5 087 
2 873 
2 338 

hastalıklardan 

Küçük baş 

10 518 
17 633 
18 662 
19 141 
14 753 

ölen hayvanların 

Kanatlı 

78 109 
37 647 
157 948 
42 653 
43 571 

sayıları 

3. Son beş yılda smırlanmızdan ihraç edilen hayvan cinsleri ve sayılan : 

(At, katır, (Baş) 
Yıllar merkep) Sığır-manda Koyun Keçi Deve 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

4 104 
4 705 
9 589 
14 881 

7 

67 479 
20 443 
1 430 

50 750 
13 828 

407 251 
317 267 
412 396 
232 249 
216 404 

115 345 
72 003 
99 170 
186 001 
220 995 

708 
14 
408 

1 955 
1 199 

DİE. 1975 

4. Gerektiği gibi beslenip büyütülmeden kesilen (kuzu, dana v.b.) hayvan
lann sayısı ne kadardır. 

Manda Kıl keçi Tiftik keçi 
Yıllar Kuzu baş Dana baş yavrusu baş oğlağı baş oğlağı baş 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

3 222 793 
3 307 079 
3 248 745 
3 724 040 
4 001 715 

596 112 
579 340 
673 695 
866 810 
939 890 

32 589 
30 956 
36 348 
49 415 
48 735 

388 021 
326 252 
343 789 
291 705 
338 180 

1 655 
7 314 
4 120 
4 130 
2 640 

DİE. 1975 

5. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, Ça
nakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/1607) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması 
için gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi say-
gılanmla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

1. Çanakkale ili hudutları içerisinde projesi ya
pılmış baraj varmıdır? Varsa bu barajlar ne zaman 
yatının programına alınacaktır? 

2. Biga ilçesindeki üç üniteli barajın hangi üni
telerinin projeleri tamamlanmıştır? 

Projeleri tamamlanmış olan ünitelerin yapımı ne 
zaman başhyacaktır? 

Bu proje içerisinde ekonomik bulunmayarak ele
mine edilen ünite varmıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 7 , 2 . 197'/ 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/053.2-2-76 

Konu : Çanakkale Mv. Sn. Orhan Çaneri'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.1.1977 gün ve 7/1607-5457/41883 sayın 

yazınız.! 
Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin il

gide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen, 
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«Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlar»a ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Taba Kaynaklar Bakam 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
Sözlü Soru Önergesi Cevabıdır 

Soru : 
Çanakkale ilinde halen hangi barajların projeleri 

yapılmıştır? Hangi barajlar 1976 yatırım programına 
alınmışhr? Hangi barajlar uzun vadeli yatırım prog
ramlarına alınmıştır 

Biga ilçesinde üç ünitelik baraj projesinin hangi 
ünitelerinin projeleri tamamlanmıştır? Projesi tamam
lanmış olan ünitelerin yapımı ne zaman başlayacak 
ve ne zaman bitecektir? 

Bu proje içerisinde ekonomik bulunmıyarak eli
mine edilen ünite varmıdır? 

Cevap : 
1. Karamenderes Projesi : 
İkmal olunan planlama çalışmaları neticesinde, 

Bayramiç ilçesinin 5 km. Doğusunda, Karamende
res deresi üzerinde sulama ve taşkın kontrolü mak
satlı 46.50 m. yükseklikte toprak dolgu Bayramiç ba
rajında depolanacak 86.5 milyon m3 su ile Bayramiç 
- Ezine ovasında 9 990 ha. ve kumkale ovasında da 
5 900 ha. ohnak üzere ceman 15 800 ha. brüt ara
zinin sulaması öngörülmüştür. 

Söz konusu proje kapsamında yer alan toplam 
325 000 000 TL. keşif bedelli Bayramiç Barajı 1976 
yılı yatırım programına alınmıştır. 

2. Çanakkale Atikhisar Projesi: 
Tamamlanan planlama çalışmalarında; Çanakka

le'nin 11 km. Güney Doğusunda, Kurşunlu köyünün 
3 km. Güney Doğusunda, Sarıçay üzerinde sulama 
ve taşkın kontrolü maksatlı 37,20m. yükseklikle top
rak dolgu Atikhisar barajı ile Çanakkale ovasında 
5 650 ha. arazinin sulanması öngörülmüştür. 

Adı geçen baraj ve sulama tesislerinin inşaatı ik
mal edilmiş olup peyderpey işletmeye açılmaktadır. 

3. Gelibolu tçmesuyu Projesi : 
İkmal olunan planlama çalışmalarına göre, Ça

nakkale - Gelibolu Kasabası ve civarındaki askeri 
garnizonlar, köyler ve muhtelif ünitelerin içme ve 
kullanma suyu ihtiyacını halletmek üzere, etüd 
edilen 3 adet depolama ünitelerinden birisi, Gelibolu 
ilçe merkezi Batısında takriben 20 km. mesafede Tay
fur deresi üzerinde içme suyu maksatlı Tayfur bara
jıdır. 

8 . 2 . 1977 O : 1 

Mezkûr barajın, tiler Bankası tarafından finanse 
edileceğinin bildirilmesi üzerine gerekli muamelelere 
tevessül edilmiştir. Adı geçen teşkilât ile bir proto
kol tanzimini müteakip süratle kati projeleri yapıla
cak ve müteakiben de ihalesine gidilecektir. 

4. Gökçeada (İmroz) Projesi : 
Çanakkale - Çınarlı (İmroz) ilçe merkezinin 3.5 

km. Batısında Zeytinli köyünün Güney - batısında 
ve Kuzu limanından 11 km. mesafede Büyükdere üze
rinde sulama içme ve kullanma suyu maksatlı Zeytin-
köy (Gökçeada) barajının planlama çalışmaları ikmal 
edilmiştir. 

Bu çalışmalara göre 32 m. yükseklikteki toprak 
dolgu Zeytinköy barajında regüle edilecek 6,5 mil
yon m3, su ile brüt 737 ha. arazinin sulanması, ilçe 
içme kullanma suyu ihtiyacı için 1 milyon m3/yıl su 
tahsisi öngörülmüştür. 

Gökçeada projesi kapsamında yer alan toplam 
63 530 000 TL. keşif bedelli Zeytinköy (Gökçeada) 
barajı, 1976 yılında başlanmak ve 1979 yılında ikmal 
edilmek üzere programlanmıştır. 

5. Tuzla Projesi : 
Kuzey Eğe Havzası istikşaf çalışmaları neticesin

de; Ayvacık -• Saidiye köyünün 3 km. Güneyinde, 
Tuzla çayı üzerinde toprak dolgu sulama enerji mak
satlı 35 m. yükseklikte Tuzla barajında regüle edile
cek 49,5 milyon m3 su ile 1 690 ha. net sahanın su
lanması, Behram Hes. da yılda 9,6 milyon kwh. ener
ji üretilmesi öngörülmüştür. 

Mezkûr projenin, teknik ve ekonomik yönden 
yapılabilirliğini ortaya koyacak planlama çalışmaları 
uzman teknik eleman imkânı muvacehesinde önümüz
deki yıllarda ele alınabilecektir. 

6. Çanakkale - Umurbey Projesi: 
Tamamlanmış bulunan istikşaf çalışmalarında, 

Umurbey köyünde 6 km. Güneydoğusunda ve 
Umurbey çayı üzerinde sulama maksatlı toprak dolgu 
37 m. yükseklikteki Umurbey barajında regüle edile
cek 12,9 milyon m3, su ile brüt 1950 ha. arazinin su
lanması öngörülmüştür. 

Projenin, planlama çalışmaları uzman teknik ele
man imkânına göre önümüzdeki yıllarda ele alınabi
lecektir. 

7. Çanakkale •» Ayıtdere Projesi: 
İstikşaf kademesinde yapılan etütler neticesinde, 

Ayıtdere köyünün 1250 m. Doğusunda ve Çınar dere 
üzerinde sulama maksatlı toprak dolgu 15 m. yük
seklikteki Ayıtdere barajında regüle edilecek 9,43 
milyon m3 su ile brüt 1578 ha. arazinin sulanması 
öngörülmüştür. 
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Mezkûr projenin, teknik ve ekonomik yönden ya
pılabilirliği, uzman teknik eleman imkânı muvacehe
sinde önümüzdeki yıllarda ele alınabilecek olan plan
lama çalışmaları neticesinde belirlenecektir. 

8. Biga Projesi : 
Planlama çalışmaları neticesinde; Biga kazasının 

6 km. menbaında, Akkayrak köyünün 500 m. Gü
neydoğusunda ve Biga çayı üzerinde sulama taşkın kon
trolü maksath Biga barajı, gerek Biga ovasında mevcu
diyeti söz konusu edilen YAS potansiyeli tahminleri
nin değişmesi ve gerekse Biga barajı rezervuar istim
lâki ile Biga - Çan yolu rölekasyonu masraflarının çok 
artması nedenlerinden ekonomik yönden elimine 
edilmiştir 

Biga projesi 1976 yıh programına 7/12728 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karaırı ile alınmıştır bu projenin üni
telerinden biri olan Gürçeşme köyünden 3250 m. 
menbada ve İpkaiye (Kocabaşçay) deresi üzerindeki 
sulama taşkın kontrolü maksatlı Biga - Bakacak ba
rajı, projesinin ikmâlini müteakip ihalesi yapılabile
cektir. 

Toşoluk köyünden 2 km. mansapta ve Hoşap çayı 
üzerindeki sulama taşkın kontrolü maksatlı Taşohık 
barajının planlama revizyon çalışmaları ise 1977 -
1978 yıllarında ikmal edilecek şekilde programlan
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhatâin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

6. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Eskişehir - Sarıcakaya yoluna ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/1613) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracuığınızı saygıyla 
arz ederim. 13 . 1 . 1 9 7 7 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

Eskişehir'i - Sarıcakaya ilçesine bağlayan yolun 
yapımı 1974 yılı programına alınmış ve bu yol için 
1975 yılında 8 410 000 TL., 1976 yılında 3 500 000 
TL. ödenek ayrılmıştır* 

1. Bu yol için 1975 ve 1976 programlarına konu
lan ödeneklerden, yol yapımı için ne miktarı sarf edil
miştir? 

2. 1977 programına bu yol için ne miktar ödenek 
ayrılması düşünülmektedir? 

3. Eskişehir - Sarıcakaya yolu ne zaman bitmiş 
olacaktır. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 4 . 2 . 1977 
Sayı : 414 

Konu : Eskişehir Milletvekili Murat Kâh
yaoğlu'nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 19 . 1 . 1977 gün ve 7/1613-5528/42245 sa

yılı yazı. 
Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eski

şehir - Sarıcakaya yoluna ilişkin yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Eskişehir'i Sarıcakaya ilçesine bağlayan yol, Eski
şehir - Sarıcakaya - tnhisar Hd. ve Mayıslar - Nal
lıhan projesi olarak yatırım programımıza dahildir. 

1. Söz konusu yolun 1975 yılı ödeneği 5 000 000 
liradır. Bölgesinin makine parkı yetersiz olduğundan 
1975 yılında çalışma yapılamamış ve bu nedenle öde
neği tenkis edilmiştir. 

Yolun 1976 ödeneği 3 500 000 liradır. Bu ödenek
le 32+000—42+000 kilometreler arasının toprak iş
lerinde başlanan makineli çalışmalara devam edilmek
tedir. Yılı içinde ödeneği tamamen harcanmış olacak
tır. 

2. 1977 yatırım program tasarısına bu yol için 
7 000 000 lira ödenek konmuştur. Tasarı gerçekleşti
ğinde çalışmalara devam edilecektir. 

3. Adı geçen yol, programlarda öngörülen öde
nekler ve makine parkı sağlanabildiği takdirde 1979 
yılında bitirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

>>-e^ı 

— 515 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1977 Salı 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Doug-
îas Şirketi konularına ilişkin olarak adaletin 
yerine getirilmesinde karşılıklı yardım usulleri hak
kındaki Anlaşmanın 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanun gereğince Millet Meclisi Genel Ko
rulunun bilgisine sunulmasına dair Başbakanlık tez
keresi. (3/791) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1977) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAıR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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
cryle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

4. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
drkadaşmın, ilköğretim ve öğretmen yüksek okulla-' 
nnda meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

6. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
i 4 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

7. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 



Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

8. — 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) 

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

10. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka-
Jaşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

11. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

12. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil 
letvekili Özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli 
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 noü mad 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey

dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısMayan-
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

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

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

17. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e aM Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesdj (10/38) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerimi saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nd, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması^ 
na ilişkin önergesi. (10/39) 

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

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

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

22. — 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 nci, Millet Meclüsi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

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

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

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine

macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbiri 
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/46) 

26. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 noi, Mille: Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl* 
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

27. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy-! 
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Miület 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bifl 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

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

29. — İçel Milleetvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay* 
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maıddeler'J 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.. (10/50) 

30. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde/ 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa* 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci madı 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

31. — 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) 

32. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerinıi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltikalarınım üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını anaştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. (10/54) 

34. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşınım, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

35. — 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 davranışlan konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasma iiş
kin önergesi. (8/5) 

36. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

37. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıy
le, Anayasamın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

38. — 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 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

39. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10ı 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

4Q. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

41. — 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) 

42. — 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 iişkin önergesi. 
(10/63) 

43. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınlarım se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
t03 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesij (10/64) 

44. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirimi saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet M e c M içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bk Meclis Araştır
ması 'açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

45. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

46. — 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) 

47. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve lü l ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

48. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve ğerek'; ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

49. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesi tideki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri santamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

5Q. — 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) 

51. — Manisa Milletveküi Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasama 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

I 52. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olavımn sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

53. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

54. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle. Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araşt'rması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

55. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

56. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve Î03 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(İ0/78) 

57. — Çankırı Milleetvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç 
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

58. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamajc 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81' 



59. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
ayarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'lişkin 
önergesi. (10/82) 

6Q. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

61. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

62. — 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) 

63. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına üişkin 
önergesi. (10/84) 

64. — 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) 

65. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekillerı Niğde Milletvekili Menine* Alunsoy 
ve Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzüe'inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

66. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkiîâtı'nm, Türkiye'deki faaliyetleri konuîunda, 
\nayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bil Genei Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

68. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları s"aptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10i 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

69. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geîişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

70. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
ırkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

71. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 38 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (30/91) 

72. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, llema 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) 

73. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
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ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif tslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

74. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

75. —Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

76. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

77. — İstanbul Milletvekili -Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

78. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98)' 

79. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle. Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

8Q. — 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 amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

82. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

83. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DlSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

84. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

85. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

86. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
\kademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

•87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle. 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

88. — îzmir 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) 

89. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi" ve 
9 arkadaşının Bor tuzları 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) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — 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 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Me&îis Araştırması açılmasına iliş-
icin önergesi. (10/113) 

95. — 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) 

96. \— Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

97. — 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) 

98. — 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) 

99. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka 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) 

100. — 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) 

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

102. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
lana 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) 



103. — Hatay Milletvekili Sabri ince 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) 

104. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

1016. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

107. — içel 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

108. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

109. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarım saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

110. — 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) 

111. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

112. — 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 açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

113. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Miilet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

114. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve i l arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Miüeı 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

115. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

116. — 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

117. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem doiayısıyle 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) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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119. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları kon/ularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

120. — İçel 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) 

121. — 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) 

122. — 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) 

123. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

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

125. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşini Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

127. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

128. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

129. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

13Q. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

131. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 arkadaşının, Hükümetlin Barut cevheri politikası 
konusunda Anayasanın 88 nd, Millet Meclisli İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca trim 
Meclis Araştırması açılmasına iiMşkıin önergesi. 
(10/148) 

132. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

133. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

134. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/151) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
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 îhsan 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. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

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

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

10. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, &ı ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancıh Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

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

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

13. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

14. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 
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1 15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 

j soru önergesi. (6/85) 
16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

17. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 

I nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

18. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 

I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 
19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

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

22. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

I 25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

I gesi. (6/108) 
26. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir* 



29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

30. —^ 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) 

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

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

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

34. — istanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

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

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

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

38. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 »ayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
fürk • Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (o/l 40) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

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

52. — 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) 

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

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

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 
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56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, ı 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/162) 

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

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

59. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

60. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

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

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

63. — Kocaeli Milletvefcili İbrahim Akdoğam'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önerge
si. (6/173) 

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

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

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

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

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

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

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

71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kinv 
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi. (6/179) 

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

73. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/193) (*) 

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

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

76. — 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) 
(*) 

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

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

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

80. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye fc>nan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

81. — 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) 



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

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

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

85. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

87. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Haîit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/192) 

90. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baîoğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

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

93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/224) (*) 

94. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 

Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ban 
kamadan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya-* 
pumasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/227) (*) 

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

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

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

100. -j- Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

102. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) (•) 

103. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezil erindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii 
(6/232) (*) 

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

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

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

107. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba^ 
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 



108. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve-büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

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

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

111. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesii (6/237) (*) 

112. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

113. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
Üşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

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

116. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesii 
(6/241) <•) 

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

118. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

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

120.; — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/246) (*) 

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

122. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba-; 
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri* 
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/248) (*) 

123. — 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) (*) 

124. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-; 
girin, öğretmen tayin ve nakillerine üşkin Millî Eği* 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

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

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

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

128. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo* 
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos* 
hıklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

129. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir* 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

130. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

131. *— Hatay Milletvekili' Malilk Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

132. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

133.: — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/257) (*) 
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134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin MİMİ Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

135. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Mü! Eğilim Bakanından sözlü soru 
öaergesi. (6/259) (*) 

136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Tio&r! Mimler Akademilerine ilişkim MİM! 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

137. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin MM! Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

138. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ffişıkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

139. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenler© 
ilişkin Millî Eğitim Baıkanundan sözlü soru önergesi, 
(6/263) (*) 

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

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

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

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

144. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

145. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

146.; — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

147. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

148. — Adana Milletvekili Üter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

149. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

150. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret-
neniûre karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

151. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
V'ahya Demirel'in. askerliğine '-'işkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

153. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

.154. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de ethiti olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözKi soru önergesi. (6/279) (*) 

157. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamaJara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

158. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6 /220ı) 

159. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

160. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Mîllî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

161. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 
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162. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 < 10 3 1975 günü b a s ' j verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. {6/284) (*) 

163. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri karalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

164. — Tekirdağ Milletveküi Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu tiUcetenf ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

165. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
alaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manasa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

167. — 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) (*) 

168. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

170. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesin» ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

171. — Aydın Milletvekili îsa 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) (*) 

172. — 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) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 

174. — Hatay Milletveküi Mehmet Sönmez'ın, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan gırışımılere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

175. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan Ülköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

176. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakanda» sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

177. — Kars Mületvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Milî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

179. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maffiye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

180. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'm. 
Siirt İK ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş 
kin Mölî Eğitim Babanından sözlü soru önergesi 
(€/302) (*)' 

181. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in. 
Türkiye ile iîgü bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yaym 
evinde basılması için sürdürülen temaslara tKşkin Tu 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/303) (*) 

182. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon part&eriain şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/304) (•) 

183. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki'min, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

184. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşmıakrina 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi, 
(6/308) (*) 



186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan ben yaptığı atamalardan kaçı hakkında. 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

187. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca otaıylaonıa ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi. (6/300) <*> 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/310) (*) 

189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül-
m - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

190. — 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) (*) 

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'm, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

192. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaPın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

193. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün. Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

194. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

195. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

196. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
'6/326) (*) 

199. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

200. — 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) (*) 

201. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın* 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

202. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

203. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

204. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

205. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

206. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

207. — Adana Milletvekili llter Çubulkçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

208. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

209. — 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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210. — 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) (*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

212. — 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) (*) 

213. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

214. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

215. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

216. — Hakkâri Milletvekili Mikâil liçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

217. — Giresun Milletvekilli Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

218. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

219. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yık yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) ('*) 

221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğün» atanan kişi

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

222. — 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) (*) 

223. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Sürt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cen*»-
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

224. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

225. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

226. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

227. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

228. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/374) 
(*) 

229. — Konya Milletvekili Faruk Süıkan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarınla 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

230. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
içki yapılacak merkezî sistem sınavlarıma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

231. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütJü pamuk ta/ban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

232. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

233. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
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belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

234. — izmir Milletvekili Neecar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
[«halinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

235. — izmir Milletvekili Kemal önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
«oru önergesi. (6/381) (*) 

236. — Sakarya Milletvekilli Nadir Lâtif islâm' 
tn, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

237. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun. Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

238. — Antalya Milletvekili Fahri Özçeliık'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan, 
^eya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
'6/384) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1975 -
1976 öğretim yılında îlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TÎM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

241. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

242. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

243. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun itki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy

gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

244. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine se\ik 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

247. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

248. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

249. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

250. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

251. — Hakkâri Milletvekili Mikail Ilçiın'm, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

252. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlü' 
nun, Eğitim enstitülerinle öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

253. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

254. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 
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255. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş-
klin. MiMÎ Eğlim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

256. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî . Eğitim Bakanından 
«özlü «onu önergesi. (6/402) (*) 

257. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

258. — Muğla Milletvekil Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline/ ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (*) 

259. — 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) (*) 

260. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı paıa 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

261,s — 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) (*) 

262. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du • Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

263. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

264. — İçel Milletvekili Oral Mavİoğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id

diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

266. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen-* 
lere İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner--
gesi. (6/373) 

267. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşd'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına Miskin Devlet Bâ  
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

269. — İçel - Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Alman 
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*) 

270. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

271. — İstanbul MilletveMli Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere. ilişkin Millî Eğitim Bakanından »ödü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 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, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Bkşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Artvin Miletvelklili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayık 
(Bağ - Kür) 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 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekilli Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Güîhis 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 Sadullah Usurni ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekilli Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C» Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'm, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Halay Miletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
îstanbul 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-
mlıyonu 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) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunun 15 ncd raaddf sinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tariki : 16, 6 .1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'm aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

X 5. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 saydı 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) 

X 6. — 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 Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo* 
ounun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonları raporları, (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indSrimesiûe 
d*ir kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ilto içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

8. — istanbul Milletvekili Reşilt Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larım sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

10. — 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 içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 11. — tslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Miletvekili İlhamı Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri 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 s 1976 = 22 . 7 f 1976) 



X 12. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra 
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204*0 1 neti ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

13. — istanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcıkfrma ve kondüktör, hareket memuru, gardiof-
pea, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen -
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komiisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 14. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

15. — Afyonkarahıisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'm, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşımn 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) 

16. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'In eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 

1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 1976) 

17. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, tbra^ 
hiim Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci« 
rifin 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) 

18. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in* 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

19. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

20. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki« 
raları hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 21. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-» 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka* 
daşının, 2556 sayüı Hâkimler Kanununun 47 noi mad* 
desinin değiştirilmesine ve bîr geçici madde ekleü* 



mesîne dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
Pağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

23. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 .1976) 

X 24. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
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) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento 
üyeögi ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 26. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 27. — 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) 

28. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ye 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

29. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 .1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayası : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 , 6 t 1975) 

24 — 

| 30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhur başkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
rap©ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 .. 1976) 

31. — 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) (Dağılma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

32. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 33. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Büitçe Karma Komüsyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanydarı 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) 

34. — 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) 

35. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — 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) 

37. — Edirne Milletvefcili tlhami 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. Sayisı : 224) (Dağıtma tarihi : 

[ 4 , 7 , 1975) 
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38. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) . 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 

40. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğiu 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) 

41. — 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 42. — İstanbul Milletvekilli 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4,1976) 

X 46. — 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 47. — 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) 

48. — 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 49. — 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 ye Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı r 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 50. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 51. — 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) 

52. — 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 îş 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) 

53. — Muş Milletvekili Tekin 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) 



54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtana tarihi: 17 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden ayhk 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — tsa 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 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 ne i maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağılma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili" Abdullah Bazencirin, tsbiî âfetler 
dotayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba 
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

, 59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : İS 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa öner'si ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağılma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — 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 İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla deg*şik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
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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, 2/3.80, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

62. — 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 63. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Koy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

64. — Sivas Milletvefcili 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) 

65. — 1974 yılında Paıkistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm re Plan komisyonları, raporlar- (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

66. — 14 . 6 .1973 tarih ve 1739 sayılı Müh* 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) 

67. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Damıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

68. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

69. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
jim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
^tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 



70. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayıh 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oırîna 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve ic-
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağitma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

71. — İstanbul Kapahçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato 
5iı 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, 1 1 . 6 . 1976) 

X 72. — Kütahya Milletvekili ilhan 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 AH Sanh'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 saydı 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 Ahin Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be 
yan nameleri ndç değişiklik yapılması hakkında kanun 
tûklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497. 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 6 . 1976) 

73. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler ekîenmesüne dair kanun tasarısı ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

74. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 75. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi - Hamdi Özer'in, 

Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170*e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

76. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunua 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

77. — 5 . 1 . 196İ tarih ve 222 sayıh ilköğretim 
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 78. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

79. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
\bdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayıh İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

80. — 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) 

81. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayıh Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iç 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. Senatom 
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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 
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82. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, şehit pols memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 83. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair İ918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerimin değiştirilmesine, bâzı mad
de ve fıkralarıma kaldırılmasına ve bu Kanuna bazj 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtıma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

86. — 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) (Dağıtana tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İlhamJi Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddes. 
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 
alama önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 

ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri , İ . 7 . 1976, 
11 .11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlene 
donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme-
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 noi maddesi uyanınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahatfcin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Millet vekili Memduh Ekşi'niin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 s 11 . 1976) 



97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 , 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları, (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1976) 

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 : 7 . 12. 1976) 

X 103. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs' 
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak-

\ kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
«uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa-
S yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 
| 106.'— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
I ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler-
I den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
S İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca "gündeme alın-. 
I ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta

rihi : 17 . 12 4 1976) 

107. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar -
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 

I kaldırılmasına 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) 

108. — 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) 

109. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X I I I . — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşukpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1977) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme atoma önergesi, (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 
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X 113. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarımda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündem» alınma önergesi. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

114. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunun 68 ncd maddesdne 2 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 noi mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayjsı ; 426) (Dağjıtma tarüıi: 4,1.1977) 

115. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240, 
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

116. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

117. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

X 118. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, .İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

119. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yemden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/665) 
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 .1977) 

120. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1977) 

121. — 1472 sayılı Kanunla açılmış rbulunah Res
mi yüksekökuUarm üMveoate v* &fctdem$Bre devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 1 , 1977) 

122. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) 

123. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarC raporları, (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

124. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 
Kanunun 1 nci rrıaddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme Alınma önergesi. (2/657) (S. Sayısı : 441) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1977) 

X 125. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/647) (S. Sayısı : 442) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 1 . 1977) 

126. —İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğhı Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi :. 3.2.1977) 

127. — Malatya, Merkez ilçesi, İsmetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 .1977) 

128. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
vŞerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun '450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet ıKomisyorm :raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 
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129. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2. 1977) 

X 130. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/484; 
G. Senatosu: 1/520) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 2 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 42) 





Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 449 
Toplantı : 4 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Douglas Şirketi Konularına 
İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getirilmesinde Karşılıklı Yardım 
Usulleri Hakkındaki Anlaşmanın 31 . 5 . 1963 Tarihli ve 244 Sa
yılı Kanun Gereğince Millet Meclisi Genel Kurulunun Bilgisine 

Sunulmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3 /791) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 1 . 7977 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 165 - 9/02076 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T. C. Adalet Bakanlığı ile A. B. D. Adalet Bakanlığı arasında, 8 Temmuz 1976 tarihinde Washington*da 
«Lockheed Uçak Şirketi ile McDonnel Douglas Şirketi Konularına İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getirilme
sinde Karşılıklı Yardım Usulleri Hakkında Anlaşma» imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma ile güdülen amaç, Lockheed Uçak Şirketi ve McDonnel Douglas Şirketi ile bu şirketlerin 
kontrolü altında bulunan şirketlerin veya bu şirketlere bağlı şirketlerin Türkiye'de satış faaliyetlerine ii'şkljn 
kanun dışı olduğu ileri sürülen fiilleri konusunda Türlciye ve A. B. D.'nin birebirlerinin ülkesindeki adli ko
vuşturma makamlarına yapacakları karşılıklı yardım konusunda belirli usuller vazetmektir. 

Anlaşmanın metni, Resmî Gazetenin 17 Temmuz 1976 tarihli ve 15649 sayılı nüshasında yer alan 7/12207 
sayılı Kararnameye ek olarak yayınlanmıştır. Anılan Kararname, Anlaşmanın, imza tarihinden itibaren yü
rürlüğe girmek üzere onaylanmasını öngörmektedir. 

31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Millet Meclisinin 
bilgicine sunulmak üzere, adı geçen Anlaşmanın örnekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

MCGMjMCİD Gn. Md. 19 . 1 . 1977 
Sayı : 3103/77/AS-187 

Konu : Lockheed konusunda Adlî Yardımlaşma Anlaşması hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

İlgi : 12 . 1 . 1977 tarihli ve 165-9/01193 sayılı yazıları, 
1. — «Lockheed Uçak Şirketi ve McDonnel Douglas Şirketi Komılarma İlişkin Olarak Adaletin Yerine Ge

tirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri Hakkında An^aşma»nm onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi 17 Temmuz 1976 tarihli ve 15649 sayılı Reamî Gazetede yayınlanmıştır. 244 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca, söz konusu Anlaşmanın, Resmî Gazete'de yayınlanmasından baş-
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layarak îkî ay içinde, bir Başbakanlık yazısına ekli Anlaşmanın, Resmî Gazetede yayınlanmasından baş
kanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir. Keza, aynı Kanunun 4 neti maddesinin bininci fıkrası gereğince, Cum
huriyet Senatosu ve MiHet Meclisinin bilgisine sunulacak olan Antlaşmaların bu Meclislerin Başkanlıklarına sun
ma yazılarını hazırlamak görevi, Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir. 

24 Söz konusu sunma yazısı, Anlaşmanın Meclis Başkanlıklarına gönderilmesi safhasına gelindiği an
dan itibaren, tatbikatta, Anlaşmanın kapsamı itibariyle yetkili mercii olan bakanhk veya kuruluşun istemi üze
rine Dışişleri Bakanlığınca hazırlanmaktadır. İlgi yazılarına ekh* Adalet Bakanlığı yazısı, bu yolda bir istem 
olarak değerlendirilmiş olup, başkaca bir gecikmeye mahal vermemek üzere gereğine tevessül Olunmuş ve ge
rekli yazılar eklice sunulmuştur. 

3. Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc. Donnel Douglas Şirketi konularına İlişkin Olarak Adaletin Yerine Getirilmesinde 
Karşılıklı Yardım UsuEteri Hakkında Anlaşma 

Türk Adalet Balkanlığı ve Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı (Bundan sonra «Taraflar» olarak anılacaktır) 
Lodkiheed Uçak Şirketi ve McDonnel Douigte Şirketi ile bu şirketlerin kontrolü altında bulunan şirketlerin 
veya bu şirketlere bağlı şirketlerin Türkiye'de satış faaliyetlerine ilişkin kanun dışı olduğu ileri sürülen fiilleri 
konusunda birbirlerinin ülkesindeki adlî kovuşturma makamlarına yapacakları karşılıklı yardım konusunda aşa
ğıda belirtilen usulleri teyit ederler : 

1. Taraflar arasındaki her türlü yardım talepleri diplomatik yollardan yapılır. 
2. Taraflar, talep üzerine, Lockheed Uçak Şirketi ve MöDonnel Douglas Şirketi ile bu şirketlerin konlt-

rolu altında bulunan şirketlerin veya bu şirketlere bağlı şirketlerin Türkiye'de satış faaliyetlerine ilişkin kanun 
dışı olduğu ileri sürülen fiilleri konusunda beyanlar, yeminli ifadeler, belgeler, işlem kayıtları, yazışmalar ve 
diğer maddî sübut vasıtaları gibi olayla ilgili ve maddî bilgileri birbirlerine vermek için mümkün olan her 
türlü çabayı harcarlar. 

3. Bu bilgiler, münhasıran, talep eden ülkenin adlî kovuşturma ile sorumlu makamlarınca yapılan so
ruşturma ve bunu takip edecek, ve bundan sonra «Yargılama» olarak anılacak olan, hukukî, cezai ve idarî 
yargılanma rnaksadryle (kullanılır. 

4. 5 nci madde hükmü müstesna olmak kaydıyle, bu usullere uygun olarak Taraflarca verilen her tür
lü bilgi ve Taraflar arasında bu bilgilere ve söz konusu usullerin uygulanmasına ilişkin bütün haberleşme
ler her iki Tarafça gizli tutulur ve üçüncü Tarafa veya Tarafların adlî kovuşturma ile sorumlu olmayan res
mi makamlarına açıklanmaz. Adlî kovuşturma ile sorumlu diğer makamlara açıklama yapılması, bu ma
kamların burada belirtilen şartları kabul etmelerine b ağlıdır. Başka türlü mutabık kalınmadığı takdirde, yü
rürlükteki iç hukuka uygun olarak meydana gelebilecek bir değişiklik, talep eden devleti veya onun bir ma
kamını, burada belirtilen şartları yerine getiremeyecek durumda bırakacak olursa, talep eden devlet kendisir 
ne sağlanan bütün maddî sübut vasıtalarını talep edilen devlete süratle geri verir. 

Gizliliğe riayetsizlik halinde, diğer Taraf bu usuller uyarınca yapılan işbirliğine devam etmeyebilir. 

5. Bu usuller uyarınca verilen bilgiler, talep eden devlette bu ülkenin adlî kovuşturma ile sorumlu bir 
makamının taraf olacağı müteakip yargılama safhalarında serbestçe kullanılabilir ve Taraflar, anılan yar
gılamalarda kullanılmak gayesiyle, talep eden devlette mevcut delil ikâme kurallarına göre geçerli olacak 
şekilde, tasdik ve tevsik işlemleri ve delillerin geçerliliğinin esasını sağlamak için gerekebilecek diğer yar
dımlar da dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı bulunmamak üzere, bilgi vermek hususunda ellerinden gelen 
her türlü çabayı harcarlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 449) 



— 3 — 

6< Taraflar, bu usulene uyularak verilen har hamıgi bir bilgimin, 5 nei malddlenkı anilamı çerçeve« 
afinde* kulaındimasıındaın önce 'bir ön ihbarda bulunurlar. 

1, Taraflar, yekdiğerinin üflkesiınde yapıM>lecek yatıgiamalar ile ügüi olarak, birtbıatetiraîi yargı mer-
cölertimcie taifep edilen istûnabe işflernlerimin gereğinim süratle yenine getMtaesime vaırdanoı olmak içlim ele-
(rtlndem ıgeîem ter (türü çabayı harcarlar. 

8. Tailiep elden bir devlete yapılacak yardımım, her hangi 'bir Ikimisenıin, (talep eiditen devi'eltiiın makaım-
lannea .talep (ödüllen devlette ko^ştuırmTadan muaf utulması sonuouınıu doğurabilmek gibi hususları (kapsa
mına alması lisltememez. 

9i Talep edlilem devJieıt tarafından yapılacak bülüm işlemter, Ibu devletim iç hukuklumun koyduğu bü
tün sjımrlaımaılaıra itafbi odaoakitırj İRir lyardım (talebinim iyeifae .gelfâriıhniesi, iflaiep fâd#en dıevlette devam et
mekte oîam bir sorıuışturma veya yargılamaya müdahale- teşkil edliıyorsa, bu (talebin yedme g^iırlmıesi &cü&-
flbrtefbiür veya ıfeddediıJebifc 

10.' 'Burada beförtifeı hiç bir .husus, Taraflarım bu ussulfetrtden bağumsız olarak elde «ittiklfârû ibiligiteni 
her hangi bir amaç İçin kulanmaılarını kısıtlamaz. 

l!L Bu uısulere uygum oılıarak Taraflarım yapacaklaırı fcarşıMdı yardım, saJdecıe birbirlleniıniin adlî 
(kovuşturma 'ile ısıoriulmfllu mşakamılariîiım istifadesi amacıma matuf oliuip, üçüncü 'bdır (tarafım istifadesi veya 
Türkiye veya Birleşik Devfetfflerİn hukukî mevzuatıma (göre delillerim ıgeçedliğini etkileme miıyet veya amacımı 
(taşımaz.' 

:1İ2.: Bu Anlaşma, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerimin iç hukuküaıriinün öngördükleri şekilde 
yürürlüğe glirier, 

13i Bu Anlaşma bir yıl süne ile yürürlükte kabı*. 
İşbu Arnlaşjma, Türkçe ve tmgi&zce olarak iki nüsha hainde ve her iki nüshası da aynı 'derecede geçerîi 

olmak üzere Washingiton D.Clde 8 Temmuz 1976 talihinde yaprîmtşjtıır. 

Türkiye ıCuirnihuıruıyâtu A- B- DJ 
Adalet (Bakıamhğı Adına Adalet Bakanlığa Adıma 
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