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TUTANAK DERGİSİ 

45 nci Birleşim 

27 . 1 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklamalar 

IV. — Oylaması yapılacak işler 

Sayfa 
649 

650 

650,651 

651,676 

1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin de
ğiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci 
fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/314) (S. Sayısı : 222) 651,700:703 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/284) 
(S. Sayısı : 200) 651,704:707 

V. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 652 
A) Gündem dışı konuşmalar 652 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 

Millî Eğitim Bakanının gerekçesiz ve yersiz ta
sarruf lada bulunarak eğitimi çıkmaza soktu
ğuna dair gündem dışı konuşması 652:653 

Sayfa 
2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köy-

lüoğlu'nun, cereyan eden öğrenci olayları hak
kında gündem dışı konuşması. 653:654 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Ülkü Ocakları ve komandoların yuvalandıkları 
öğrenci yurtlarının tehlike arz eden durumları 
konularında gündem dışı konuşması. 654:655 

B) Tezkereler ve önergeler 655 
1. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Ba

kanı Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğîu'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/541) 655:656 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'e Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/540) 656 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/539) 656 

4. —; Güney - Doğu bölgemizde mayınlana
rak Suriyelilerin istifadelerine bırakılan top-
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Sayfa 
rakların temizlenerek işler hale getirilmesi, kıs
men Devlet Üretme Çiftlikleri olarak üretilmesi 
ve kısmen de topraksız köylülere dağıtılmasını 
sağlamak amacıyle kurulan Araştırma Komis
yonunun görev süresinin üç ay daha uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/14, 
3/546) 657:658 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilay 
Imer'in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi (4/110) 658 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
«1005 sayılı Yasanın 1 nci maddesini değiştiren 
yasa teklifbni geri aldığına dair önergesi (2/466, 
4/112) 658:659 

C) Danışma Kurulu teklifleri 656 
1. — Genel Kurul gündeminde bulunan ka

nun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sırasına ve 
çalışma saatlerinin 15.00 ilâ 19.00 arasında ol
masına dair Danışma Kurulu önerisi 656:657 

VI. — Seçimler 659 
1. — Dilekçe Karma Komisyonundaki 1 açık 

üyeliğe seçim 659 
2. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olay

larını yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile 
bu yüzden olmuş ve olmakta devam eden olay
lar ve alınan tedbirlerin saptanması amacıyle 
kurulan (10/19) numaralı Araştırma Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim 659 

VII. — Görüşülen işler 659 
. 1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Va
hit Bozatlı, Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç-
oğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ahmet 
Durakoğlu, C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 2 arkadaşının, Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve tçel 
Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) 654, 

676 

VIH. — Sorular ve cevaplar 677 
A) Yazılı sorular ve cevapları 677 
1. — Hatay Milletveikli Mehmet Sönmez'in, 

vergi iadesi adı altında yolsuzluk yapıldığı iddi
alarına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/719) 677 

Sayfa 
2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener' 

in, Of ilçesi köy yollarına ilişkin sorusu ve Köy 
işleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/768) 677:678 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin Sağlık Müdürlüğünce açılan memuriyet 
imtihanına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. 
(7/776) 678:681 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Vakfıkebir ilçesinin Dolanlı Ardikça-
tak karayoluna ilişkin sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/778) 681 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
memurların 39 aylık birikmiş maaş farklarına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Erge-
nekon'un yazılı cevabı. (7/794) 681:682 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Gazi Eğitim Enstitüsüne öğretmen tayin ve nak
line ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/800) 682 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Filistin Kurtuluş örgütüne ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/812) 682: 

684 
8. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 

traktör ithalât ve satışına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazılı cevabı. (7/820) 684:685 

9. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' 
in, Giresun ilinde yapılan ve yapımı devam eden 
Devlet yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/843) 686:687 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, Adana İmar Planında yapılan değişik
liğin onaylanmasına ilişkin sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. 
(7/845) 687:688 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Merkez Bankasında açılan dövize çevrile
bilir mevduat (DÇM) hesabına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı 
cevabı. (7/849) 688:689 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Muğla - Yatağan Dipsiz içmesuyu inşaatına 
ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'ın yazılı cevabı. (7/853) 689 

— 648 — 
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Sayfa 
13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener' 

in, Trabzon - Tonya ilçesinde kurulan Süt Ma
mulleri Kooperatifine ilişkin sorusu ve Köy İş
leri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/858) 689:690 

14. — Çanakkale Milletvekili Hasan Se
verin, Gelibolu ilçesinin Güneyli köyü hudut
ları içerisindeki Hazine arsalarına ilişkin soru
su ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı (7/897) 690:691 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
TARÎŞ'den çekirdeksiz üzüm alan ihracatçıla
ra ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Ba
şol'un yazılı cevabı. (7/898) 691:694 

16. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
Mersin İhracatçılar Birliğinin narenciye ihra
catında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/913) 694 

17. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
özel dersane ve öğrenci yurtlanna ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı. (7/918) 694:696 

18. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Ba-

Sayfa 
kanlık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa al
ma ve işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve 
Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun ya
zılı cevabı. (7/938) 696 

19. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lık örgütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma 
ve işten el çektirmelere ilişkin sorusu ve Kül
tür Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı. 
(7/941) 696:697 

20. — Burdur Milletvekili Ali Sânh'nın, 
anason ihraç eden firma ye şahısların vergiye 
esas adreslerine ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/949) 697:698 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Trakya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin, çiftçile
rin ürünlerini değerlendiriş tarzına ilişkin soru
su ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/959) 698:699 

22. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı 
Köylüoğlu'nun, Ankara'da yapımı düşünülen 
Adalet Sarayıyle ilgili çalışmalara ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/961) 699 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı, iki otu
rumda da yapılan yoklamalar sonucunda anlaşıldı
ğından: 

27 Ocak 1976 Sah günü sat 14,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15,06'da son verildi. 

Başkan 
Baş kan vekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

— 649 — 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 1 . 1976 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif îslâm ve 
2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi Kuruluş Kanunu 
teklifi (2/503) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap 
Ege ve 10 arakdaşının, Yabani Meyvelik, Zeytinlik, 
Fıstıklık ve Harnupluklar ile Fundalık, Makilik, Ka
yalık ve Taşlık gibi benzeri yerlerin İmar, ihya ve 
İslah edilmesine dair Kanun teklifi (2/504) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1.4.1975 
tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması hak
kında Kanuna ek Kanun teklifi (2/505) (Milî Eği
tim Komisyonuna). 

Tezkere 
4. — Boğaziçi Üniversitesinin 1974 yılı Dönemi 

Hesapları ile Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Kesin-
hesap Raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/538) (1487 sayılı Kanunun geçici 11 hci 
maddesine göre Millî Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), tlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

in. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, burada de
mek suretiyle yoklamaya katılmalarım rica ediyorum. 

Yoklamaya, Adana milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

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

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu
cunda salonda 215 üyenin bulunduğunu saptamış bu
lunuyoruz. 

Yarım saat sonra... («Bütçe Komisyonu çalışıyor» 
sesleri) yani 15.15'te toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 14.48 

«•» 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.15 

BAŞKAN : Baskanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERÎ : Enver Akova (Sivas), İlhamı Çetin (Yozgat) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşiminin tkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin isimlerinin yazılı bulunduğu plâ
ketin yanındaki beyaz düğmelere basarak yoklamaya 
katılmalarını rica ediyorum. 

Yoklamayı otomatik cihazla yapıyoruz. Sonradan 
gelen sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica edi
yorum efendim. 

Otomatik cihazla yaptığımız yoklamaya katılma
yan sayın üye var mı efendim? Lütfen katılın efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

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

Değerli arkadaşlarım, salonda halen 226 sayın üye 
vardır, 24 sayın üye de Bütçe Komisyonunda çalış-

/. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 
10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün \ 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sayısı : 222) (1) 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 
yapılan değişikliklere ilişkin Protokollerin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar. Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (2) 

(1) 222 S. Sayılı basmayazı 22 . 1 . 1976 tarihli 
43 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 200 S. Sayılı basmayazı 22 . 1 . 1976 tarihli 
43 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

maktadır. Bu konuya dair tezkere de Başkanlığımıza 
gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle görüşmeler için ge
rekli çoğunluğumuz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelere gündem 
dışı söz vereceğim, ancak bundan önce bir hususu, 
meseleler önümüze gelmeden değerli arkadaşlarıma 
hatırlatmak istiyorum. 

Gündem dışı konuşmaları İçtüzüğümüz uyarınca 
üç sayın üyeye ancak verebiliyoruz. Bize geliş ve 
önem sırasına ögre Sayın Baskanvekili arkadaşları
mızla birlikte vardığımız anlaşma sonucunda değerli 
arkadaşlarımıza söz veriyoruz. Ancak Baskanvekili 
arkadaşlarımız ve Sayın Başkanımız kendisine gelen 
söz sırasını bizzat kendileri tanzim etmektedir. Yani 
bir Sayın Başkan arkadaşımız, bir diğer arkadaşımı
za aldığı istekleri devretmemektedir. Bu hususu hatır
latmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, iki tane açık 
oylama işlemimiz var. 

Bunlar; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hük
münün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu ile; Uluslararası Sivil 
Havacılık Sözleşmesinde yapılan değişikliklere ilişkin 
Protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporlarına dair olan 
açık oylamalarımızdır. 

Kutular ilk defa sıralar arasında dolaştırılacak, bi-
lâhara kürsüye konmak suretiyle oylama işlemi devam 
edecektir efendim. Bilgilerinize arz ederim. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

— «61 — 
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V. — BAŞKANLIĞIN GET 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. T— Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Millî 
Eğitim Bakanının gerekçesiz ve yersiz tasarruflarda 
bulunarak eğitimi çıkmaza soktuğuna dair gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 
Sönmez, öğretmenlerin gerekçesiz, yersiz atanmaları 
ile ilgili olarak gündem dışı söz istediniz. 

Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Cephe İktidarı işbaşına geldiğinden bu yana her 
gün sokakta ve üniversitede adam boyu olaylar ol
makta, günaşırı cinayet işlenmektedir. 

Basın, «Faşistler adam öldürüyor» diye yazıyor, 
biz burada her gün «Komandoların okul bastığını» 
söylemekteyiz. 

Bugün, arkadaşlar, faşist ne öğrenci yurdundadır, 
ıie üniversitededir; faşist Millî Eğitim Bakanlığının 
başındadır. (A. P. sıralarından gürültüler) Faşist, Millî 
Eğitim Bakanlığının başındadır. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, biraz dikkatli olma
nızı rica ediyorum, lütfedersiniz. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Siyasal kaydı 
Adalet Partisinde, kafası ve gönlü Türkeş'in Partisin
de olan Ali Naili Erdem bugün acımasız öğretmenin 
canına kıymaktadır; acımasız öğrencileri öldürtmek
tedir. 

FUAT AVCI (Denizli) — Allah, Allah... 
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Allah, Allah 

değil beyefendi, görmüyor musunuz ölenleri? 
BAŞKAN — Sayın Sönmez, siz devam buyurun 

efendim. 
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sayın Baş

kan, Millî Eğitim Bakanının eylemleri yalnız öğret
men öldürmekle, yalnız öğrenci öldürmekle, yalnız 
okul kapatmakla, yalnız kitap yasaklamakla, yalnız 
Atatürk'ün söylevlerini ve resimlerini okullardan in
dirtmekle kalsa, buna inanın ki bu sorunu buraya ge
tirmeyecektik; ama Millî Eğitim Bakanının bugün 
cana, kitaba, öğretmene ve öğrenciye dönük düşman
lığının ötesinde, Türk eğitimini baltalama, Türk eği
timini geriye ögtürme, Türk eğitimini bir çıkmazın ve 
şer'î bir düzenin üzerine oturtma kökenleri yatmakta
dır. Türk eğitimi çağa uygun, bilime uygun, akla uy
gun gerçekler üzerine oturtulup Türkiye'nin ihtiyaç
ları doğrultusunda yapılması gerekirken, üzüntü ile 

*EL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

I belirteyim ki, Millî Eğitim Bakanlığı bugün Türkiye'
nin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim sistemini ya
bancı işbirlikçileri ile hazırlatıyor. Bunlardan... (A. P. 

j sıralarından gürültüler) 
I Amerika'dan getirdiğiniz adam ortada, Türk va

tandaşı değil. 
I Millî Eğitim Bakanlığının gerek özerk demokratik 
I üniversitelerin varlığından, bilimsel eğitim, öğretim 
I yapan yüksekokulların uygulamalarından, Türk millî 

eğitiminin özüne uygun yol izleyen orta dereceli okul
lardan iktidar hoşnutsuzdur, özerk ve demokratik 

I üniversite kavramını, bilimsel yüksekokul yönetimini 
I içine sindirememektedir. Üniversite profesörüne, yük

sekokul okutmanına, orta dereceli okul öğretmenine, 
I çekilmez sıkıntılar içerisinde Türk millî eğitiminin 

yükünü sırtında taşıyan ilkokul öğretmenine hırçınlığı, 
I sallanan ekonomik saltanatının can çekişen topal ka-
I pitalizmine destek olmadığı içindir. 

Sayın milletvekileri, öğretmen toplumun en diri 
sınıfıdır. Öğretmen, toplumsal yaraların bir avuç 

I mutlu azınlığının yararına işleyen Devlet çarkının, yok
sulluğun, sefaletin, cehaletin bitmesinin kavgasını ve
ren kişidir. Millî Eğitim Bakanı gerçekte Türkiye'de 

I yoksulluğun, sefaletin, cehaletin; bağlı olduğu sermaye 
I sınıfı adına sürdürülmesini istemektedir. 

1976 Türikye'sinde okuma yazma bilenlerin sayısı 
% 49,6'dır. Bu 1% 50'yi bulmayanların içerisinde 
gece okulundan mezun olanlar, ilkokulu dışarıdan bi
tirenler, askerlikte okuma yazma öğrenenler vardır. 
İlkokulu bitiren yoksul çocukların kaçının ortaokul
da okuduğu, liseye kimlerin gidebildiği, ağlama duva
rı haline gelen üniversitelerde okuyanların genel nü
fusa oranları realitede yüzkarasıdır. 

1975 yılında yüzbinler üniversiteye girememiştir. 
1976 yılında 200 bini aşkın genç, üniversite kapıların
dan geri dönecektir. Mezun olup da sokakta işsiz ge
zen diplomalıların sayısı ise 150 bine yakındır. İk
tidarın Millî Eğitim Bakanı dev gibi bu sorunları çöz
meye uğraşacağına şimdi kafasını öğretmenlere tak
mıştır; imam - hatip okulları, yüksek islâm enstitü
leri, ilâhayat fakülteleri ve Kur'an kursları açmakla 
meşguldür; açtığı bu kurumların yönetecek komando 
aramakla günlerini geçirmektedir. Bakanlığın merkez 
örgütü Türkeş'in tosuncuklarıyle doludur. Kariyer, ki
şilik, bilimsel yetenek başarı ölçülerinin yerlerini ko-

j rnando kamplarından getirilen ilkel ölçüler almakta-
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dır. Atatürk'ün resimlerinin yerleri boştur. Okullar 
medreseye dönüştürülmüştür. Okul müdürleri «dokuz 
ışık» doktrinini, bozkurt marşlarım öğretmektedir. 
Göthe'nin eserlerinin, Karamazof Kardeşlerin, ünlü 
Türk yazarlarının yapıtlarının okullara girmesi yasak
lanmıştır. Ve Bakan kalkıp «Ben; kitap, Atatürk, 
rejim düşmanı değilim», demektedir. Ali Baba - Kırk 
Haramiler, Abdülhamit'e övgüler ders olarak okutul
maktadır. Atatürk düşmanları Türk millî eğitiminin 
başında eğitimimizi çıkmazın içerisine sokmaktadır
lar. Süttozu hırsızlığından, cami arsasına ev yapmak
tan haklarında dava görülenler, bugün millî eğitim 
yöneticisi durumlarına gelmişlerdir. Şeriat özlemi için
de olanlar millî eğitim müdürü olmuştur. Yoksul halk 
çocuklarının okuduğu öğretmen liselerinde acıma
sız, merhametsiz kıyım sürdürülmektedir. Bolu Öğret
men Lisesinden gerekçesiz 205 öğrenci okuldan atıl
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, konuşmanızı lütfen 
toparlayınız efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Peki efendim. 
Antalya Eğitim Enstitüsünden ulumadıkları için 50 

öğrenci okuldan kovulmuştur... Samandağı Lisesi 21 
Aralıktan bu yana kapalıdır. Ama sayın Bakan bu ger
çeklere rağmen, öğretmen, öğrenci, okul kapatma, ki
tap yasaklatma davranışlarını hâlâ sürdürmektedir. 
Öğretmen, kitap, öğrenci, Bakanı ve bundan önce 
yandaşı olan hükümetlerin baskısını çok görmüştür; 
bu baskıların hiç birine boyun eğmemiştir. «Erdem» 
soyadlı erdemsiz Millî Eğitim Bakanı öğretmeni dize 
getiremeyecektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, teşekkür ederim efen
dim. 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, cereyan eden öğrenci olayları hakkında gün
dem dışı konuşmacı. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, öğ
renci olayları ile ilgili olarak gündem dışı söz istedi
niz; buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi sevgi ve 
saygı ile selâmlarım. 

Ülkemizde birçok hâdiseler cereyan ediyor. Bun
lar hakkında ben de düşündüklerimi, duyduklarımı 
sizlere kısaca arz etmek için söz almış bulunuyorum. 
Benim de söyleyeceklerim yeni bir şey değildir, şim
diye kadar söylenen ve bilinenlerin değişik bir ifade 
ile tekrarından ibaret olacaktır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde, «Siyasî partiler, 
ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik 
siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» denilmekte
dir. Bu sebepten, değişik fikirlerin bulunması tabiî
dir. 

Beşer zekâsının bulduğu, insan şeref ve haysiyetine 
en uygun idare olan hürriyetçi demokrasi; inandığı
mız ve benimseyerek kabul ettiğimiz ve savunduğu
muz bir idaredir. Bu, bizim, hepimizin şeref ve hay
siyet davamızdır. 

Ülkemizde, demokrasinin bütün kurallarıyle tatbi
kini istiyoruz. Birlikte çabamız ve gayretimiz bu yön
dedir, maddî ve manevî kalkınmamız buna bağlıdır. 
Henüz ülkemizde, arzu ettiğimiz şekilde, istediğimiz 
şekilde sosyal hukuk devletini kuramadık; kanun hâ
kimiyetini, bütün bu mücadelelere rağmen sağlaya
madık. Bence, buhranların yegâne sebebi burada top
lanmaktadır. 150 senedir bunun gayretindeyiz ve ça-
basındayız. Bugünün mücadelesi 150 sene evvel baş
lamıştır. Bugüne kolay gelinmemiştir. Dar geçitler, 
dikenli yollar geride kalmıştır. Bugünün kadrini ve 
kıymetini bilmemiz gerekir. 

Bu yolun dönüşü yoktur; bütün köprüler atılmış
tır. Diktanın her türlüsü, vatanın ve milletin felâke
tidir. 

Kaderde, kıvançta ve tasada da ortak olan milleti
miz, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Hür
riyete, adalete ve fazilete âşık olup, hürriyetçi demok
rasi ile idareye lâyıktır. 

Mademki bu idareyi kabul ettik, bütün vatandaşla
rın, Anayasanın müsaade ettiği fikirlere tahammül 
göstermesi, hoşgörmesi ve anlayış göstermesi lâzımdır. 

Hepimiz, işimizi gücümüzü, mevkiimizi makamımı
zı bıraktık millete hizmet aşkı ile buraya geldik, bu 
şerefli ve mesuliyetli vazifeyi yapmaya uğraşıyoruz. 

Her parti, hizmet yolunun kese ve kestirme oldu
ğunu söylemektedir. İşte geldik işte gidiyoruz, üçün
cü senenin içindeyiz ve henüz seçimin teri bile kuru-
madı. 

Milletvekili olduktan sonra, milletvekili olarak na
sıl gelindiğini ve bu işin ne kadar zor olduğunu bilip 
gördükten sonra, derhal önümü ilikliyor ve hürmette 
kusur etmiyorum; bütün vatandaşlarıma da bunu tel
kin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen toparlayı
nız efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Anayasa ve demokrasi millete emanet edilmiştir; ko
rumak ve yaşatmak vazifemizdir. İktidarıyle, muha-
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lefetiyle milletin vekili olan bize, emanettir. Neticeden, 
müştereken sorumluyuz; kimse bunun aksini iddia ede
mez, 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Bunları grupta 
konuşsanız çok iyi olur. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Gençlerin, talebelerin vazifesi okumaktır. Muasır me
deniyet seviyesine ulaşmak için okumak, bilgi sahibi 
olmak, tecrübe sahibi olmak ve millete lâyık olarak 
yetişmek lâzımdır. (A. P. sıralarından «Bravo»; ses
leri) 

Bu vatanı bize bırakanlar ve millet, bizden ve 
gençlerden bunu istiyor. Bunun aksi millete ihanettir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen bitirin efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum. 

Biz siyasîler, her türlü meşru mücadeleyi, yine 
meşru zeminlerde yapıyoruz ve yapacağız. 

Kardeş olduklarını unutup düşman gibi kıyasıya 
dövüşen gençlere sesleniyorum: Millete ve ailenize 
faydalı olmak için okuyunuz. Siyasî kararınızı, ha
yata atıldıktan sonra veriniz. Siyasîlerin menfaatleri
ne alet olmayınız. Vatan ve millet için tehlikeli cere
yanlara kapılmayınız. Evlât acısı büyük acıdır, ana
larınızı ağlatmayınız. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Türkeş'e söyle
yin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğlu. 
Ben rica ediyorum efendim, konuşmanız beş dakika 
ile kısıtlıdır, 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum, rica ederim. 

Milletin, geleceğe ümidi olan gençleri, siyasî men
faatlerine alet eden siyasîlere sesleniyorum: Ellerinizi 
gençlerin yakasından çekiniz, bu çıkmaz bir yoldur, 
kimseye hayrı dokunmaz ve şimdiye kadar da dokun-
mamıştır. Kanun dışı hareketlere birlikte karşı koya
lım. Varlığı hürriyete ve demokrasiye bağlı olan bü
tün teşkilât ve müesseselerin başta gelen vazifesi bu
dur ve millet bizden bunu bekliyor. 

Muhterem milletvekilleri, müşterek gayemiz, mil
letin huzur, refah ve saadetidir. Bu hedefe, birbiri
mizle dövüşmeden, tatlı dille, güler yüzle varmalıyız 
ve hem de varabiliriz. 

ÎŞte bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi 
ye. saygılarımı arz ederim. (A. P. şıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğlu. 
3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, Ülkü 

ocakları ve komandoların yuvalandıkları öğrenci yurt
larının tehlike arz eden durumları konularında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili sayın Orhan 
Yılmaz, Ülkü Ocakları ve komandoların yuvalandık
ları öğrenci yurtlarının tehlike arz eden durumları ile 
ilgili olarak söz istemişsiniz, buyurun efendim. 

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

27 Mayıs 1960 Devrimini takiben, Temmuz ayla
rında basında bir haber gördük, «Halk evlerinin ye
rine görev yapmak üzere Türkiye'de Türk Kültür 
Dernekleri kurulacak» diye ve illere de bu yolda ya
zılar geldi. 

Ancak, bu arada bir başka girişimden daha ha
berdar olduk, «Ülkü ve Kültür Birliği», adı altında 
bir yasa tasarısı da hazırlanmış. Bu yasa tasarısı, 
13 Kasım 1960 tarihinde Millî Birlik Komitesindeki 
görev değişikliğinden sonra o şekilde kalmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi Mil
lî Birlik Komitesinde ve aynı zamanda da Başbakan
lık Müsteşarlığı görevinde bulunan sayın Alparslan 
Türkeş, 13 Kasımda yurt dışına çıkarılmıştı. 

Sayın Türkeş, çağdışı ve çapraşık fikirleri, siya
sal emelleri daha henüz Türkiye'de öğrenciler, genç
ler kıdırılmadan, vurdurulmadan, öldürülmeden görül
müş ve Millî Birlik Komitesinden affedilerek, yurt 
dışına sürülmüş bir kişidir. Görüyoruz ki, yeniden 
Türkiye'ye döndüğünde bir partiyi ele geçirip, ismi
ni değiştirip, bu defa o partiye ve siyasal emellerine 
dinamik davranış kazandırmak için, «Ülkü Ocakları, 
Ülkü 1» adı altında yeni girişimlerde bulunmuş ve 
bugün Türkiyen'in başına belâ olan durumlar, bu şe
kilde ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz - demin sayın Köy-
lüoğlu'nun da belirttiği gibi - Anadolu'dan, milletin 
içinden çıkarak buraya geldik, burada yemin ettik. 
Niçin yemin ettik, yeminin metni ne idi? Bu yemin 
doğrultusunda bugün görev yapmıyoruz. Bunu açık 
açık dünya kamuoyuna ve Türk halkına ilân edelim. 
Eğer görev yapsak, Türkeş gibi bir unsurun, bugünkü 
Hükümetin içinde yer almaması gerekirdi. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkeş gibi bir unsur bugünkü Hükümette yer al
mışsa, o zaman bu Parlamento bu Hükümete güven
oyu vermezdi veya bu Hükümeti derhal düşürürdü. 
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Değerli arkadaşlarım, soruna palyatif tedbirlerle, 
«Yok içişleri Bakanı böyle yapsın, Dışişleri Bakanı 
bunu yapsın, Adalet Bakanı bunu yapsın» demekle 
olmuyor bu. Bugün Başbakan Yardımcılığına bakan 
zat, Türkiye'de tehlikeli unsurdur, diktacıdır, bunun 
siyasal rengi bellidir. «Buna, bu Parlamentoda güven 
oyu vermek, memlekete ihanettir.» diyebilecek kadar 
ileri gidiyorum müsaadenizle. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün Ankara'da Başkentte 
oturuyoruz. Başkantte öğrenci yurtları var, yurtların 
kapısında tabelâlar var, bayraklar var. Akşam vakti 
muayyen saatlerde yurdun önünden geçen Ankara 
halkı içeride uluma duyuyor. Ne oluyor içeride? Kim 
uluyor? Türk'ün üniversitede okuyan, yüksek öğre
nim yapan genci ulutuluyor içeride, uluyor. Kurt sesi 
çıkarıyor adam. Ee, o zaman herhalde titreyip ken
dine dönüyor. Neden ? Başbuğ öyle emretmiş, «Titre 
ve kendine dön» demiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu çok komik bir şey. Bir 
jandarma eri dağın başmdaki köy kahvesinde, kah
venin ocağındaki şu kadar bir demir parçası olan ta
bancayı bulacak; Ankara gibi yerde, Ankara'nın gö
beğinde toplum polisi, trafik polisi, jandarması şunu 
bunu bütün kolluk görevlileri, Ankara'nın göbeğinde
ki yurtlarda otomatik silâhlan bulamayacak; nasıl 
olur? Bal gibi oluyor. Çünkü, unsur Hükümetin için
de. Diyor ki, «Benimki Karadeniz yapısı kullanıyor, 
Kırıkkale kullanıyor; benimki milliyetçi»* diyor; ama 
elinde Çekoslovakya yapısı silâh çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, öğrenci yurtlarını iller yap
tırmıştır. Öğrenci yurtlarının mülkiyeti özel idarelere 
aittir. Örnek vereyim: Giresun, Çorum ve diğer ille
rin öğrenci yurtları. 

Bugün bu yurtlara girme olanağınız yoktur. Yurt
lara bir doktor, bir sağlık heyeti girse, burada insan 
yaşamaz diye rapor verir. Nerede Gençlik ve Spor 
Bakam arkadaşım? Bu yurtlar niçin kontrol edilmez? 
Burada nasıl okunur? Burası nasıl? Türkiye'de reji
me katledecek yuvalar halinde üslenirler burada. 

BAvŞKAN — Saym Yılmaz, toparlayınız lütfen. 
ORHAN YILMAZ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu işin vahameti Anadolu'nun köylerine ka
dar yayıldı. Elimde seçim bölgemin bir gazetesi var. 

1. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz gazeteden bir haberi 
okuyacağım. 

BAŞKAN — Çok az bir süreniz var, buyurunuz. 
ORHAN YILMAZ (Devamla) — «Kız Ilköğret-

men Okulunda, yasaya aykırı olarak açılmış olan 
Taek - Wando kursu Emniyetçe dağıtılıyor.» 

Şimdi, kurstaki kız öğrencilerden bir tanesinin ba
bası Adana'dan kalkıp Giresun'a gelir. Kızının bu
rada Taek - Wando kursuna gittiğini görür, takip 
eder ve çocuğu, Taek - Wando kursu dağıldıktan son
ra babasının gözü önünde Giresun'daki Ülkü 1 Der
neğine gider. Baba, kızını oradan alır; tokatlar, dö
ver, gazeteye bu haber gelir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gençleri, erkekleri bı
raktık; bu işi kadınlara, kızlara kadar indirdik. Bunun 
sonunda ne olur? Bunun sonunda olacak, iş apaçık 
ortada. Biz ne yapacağız, ortada. Elimiz kolumuz 
bağlı olarak bekleyecek miyiz? Faşizm gelsin otursun, 
Hitler taslağı gelsin otursun diye bunu mu bekleyece
ğiz? 

Değerli arkadaşlarım, her yemin eden milletvekili 
yeminine, halkına, demokratik rejime, Türkiye'nin ba
ğımsızlığına, halkının mutluluğuna sahip çıkmak mec
buriyetindedir.v 

Değerli arkadaşlarım... (A. P. sıralarından anlaşıl
mayan bir müdahale) 

Efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz bitti efendim. 

Rica ediyorum, karşılıklı cevap vermeyin efendim. 

ORHAN YILMAZ (Devamla) — Biz kanlı eylem
lerin sürmesine karşıyız diyoruz beyefendi, sayın mil
letvekili, kanlı eylemlere karşıyız. 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin sayın Yıl
maz. 

ORHAN YILMAZ (Devamla) — Kanlı eylemlere 
karşıyız. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
ORHAN YILMAZ (Devamla) — Fikre kurşun 

sıkılmasına karşıyız. Lütfen, bu bakımdan, Parlamen
to tarihî bir görevle karşı karşıyadır. Hükümet ola
caksa, içindeki unsuru temizleyerek Hükümet olsun. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/541) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz^ 

Başkanlığın sunuşları var, tek tek okutup bilgile
rinize, gerekenleri de onayınıza sunacağım efendim. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevle yurt dışına giden îçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığma, Ada
let Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur, 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'e Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlunun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/540) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevle yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun-

/. — Genel Kurul gündeminde bulunan kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülme sırasına ve çalışma sa
atlerinin 15.00 ile 19.00 arasında olmasına dair Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma Ku
rulumuzun bir önerisi var, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 62 

Danışma Kurulunun 26 Ocak 1976 Pazartesi gü
nü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
Ali Nejat Ölçen Oğuz Aygün 

M. S. P. Grup Başkanvekili D. P. Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan Özer Ölçmen 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Talât Oğuz 

1. — Genel Kurul gündeminde bulunan ve ilişik 
listede belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinin, İçtüzü-

ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan, Dışişle
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/539) 

BAŞKAN — Son Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan, Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

ğümüziin 50 nci maddesinin 5 nci fıkrası gereğince, 
gündemin 7 nci bendinin başında sırasıyle yer alması 
ve görüşülmesi; diğer tasarı ve tekliflerin buna göre 
sıralanması önerilmiştir. 

2. — Millet Meclisinin 15 . 1 . 1976 tarihli 40 nci 
Birleşiminde kararlaştırılan Genel Kurul toplantı gün
lerinin, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma olarak ay
nen kalması, ancak toplantının saat 15.G0 - 19.CO ara
sında olması önerilmiştir. 

Gündemdeki kanun, tasarı ve tekliflerinin görüşme 
sırası 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (S. Sayısı : 208) 

2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (S. Sayısı : 210) 

3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (S. Sayısı : 211) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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4ı — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı 
tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, de
ğişik 86 ncı maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi 
ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (S. Sayısı : 221) 

5. — 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri (S. Sayısı : 223) 

6. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı (S. Sayısı : 227) 

7. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı (S. Sayısı: 186) 

8. — Romanya'da millileştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden za
rar görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı (S. Sayısı : 187) 

9. — Şehit Adem Yavuz'un annesine vatani hiz
met tertibinden aylık * bağlanması hakkında kanun 
teklifi (S. Sayısı : 191) j 

10. — Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna { 
Tahirova'ya vatani hizmet tertibinden aylık bağlan- j 
ması hakkında kanun tasarısı (S. Sayısı : 189) i 

11. — Alioğlu Asım Güleşken'e vatani hizmet : 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi. • 
(S. Sayısı : 190) | 

12. — 5434 sayılı T. Ç. Emekli Sandığı Kanununa j 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, j 
(S. Sayısı: 87 ve 87'ye 1 nci ek) • | 

13. — Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (S.S ayısı : 70 
ve 70'e 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerileri ayrı 
ayrı okutup oylayacağım efendim. j, 

B) TEZKERELER VE 

4. — Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suri
yelilerin istifadelerine bırakılan toprakların temiz
lenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak üretilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan 
Araştırma Komisyonunun görev süresinin üç ay da-

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
öneriler hakkında kısa bir maruzatım olacak, lütfe
derseniz. 

BAŞKAN — Neydi Sayın Ölçmen? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Danışma Kurulun

da karara bağlamadığımız; fakat sayın milletvekille
rinin, Danışma Kurulunun öncelik verdiği tasarı ve 
teklifleri öğrenebilmeleri bakımından gündemin bu 
öncelik veriliş sırasına göre bastırılması hususunda; 
lütfederseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen, bu 
şekilde gündemi bastıracağız efendim. 

d . — Genel Kurul gündeminde bulunan ve ilişik 
listede belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinin İçtüzü
ğümüzün 50 nci maddesinin 5 nci fıkrası gereğince; 
gündemin 7 nci bendinin başında sırası ile yer alması 
ve görüşülmesi, diğer tasarı ve tekliflerin buna göre 
sıralanması önerilmiştir.» 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel listeyi okuttu
ğum için tekrar etmiyorum. Bu ilişik liste ile birlikte 
öneriyi... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, lis
tede 5 nci sırada yer alan hususlar keza 2 ve 3 ncü 
sırada yer alan hususlar 193 sayılı Vergi Kanunuyle 
alâkalıdır. Onun için, bu değişikliğin teemmül edil
mesini rica ederim. Bu hususu arz etmek istedim, 
bunu muhalefet konuşması olarak da kabul edebilir
siniz. 

BAŞKAN — Zapta geçti zaten. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutup, oylayacağım efendim. 
«2. — Millet Meclisinin 15 . 1 . 1976 tarihli 40 

ncı Birleşiminde kararlaştırılan Genel Kurul toplantı 
günlerinin Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ola
rak aynen kalması; ancak toplantının saat 15.00 -
19.00 arasında olması önerilmiştir.» 

Öneriyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan sonra bu şekilde çalışacağız. 

ÖNERGELER (Devam) 

ha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si. (10/14, 3/546) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ayrıca süre 
uzatımına dair bir Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi var, okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 arka

daşının, Güney Doğu bölgemizde mayınlanarak Su
riyelilerin istifadelerine bırakılan toprakların temiz
lenerek, işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylere dağıtılmasını sağlamak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 
12 . 2 . 1975 tarihli 38 nci Birleşiminde kurulan ko
misyonumuz, kurulan 5 kişilik alt komisyonun ince
lemesini tamamlayamaması nedeniyle, çalışmaları 
bitirme imkânı bulamamıştır. 

12 . 11 . 1975 tarihinde sona eren çalışma süresi
nin karar tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını 
yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/14 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Sedat Akay 

BAŞKAN — Süre uzatımı isteğini onayınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
aleyhte söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Bu konu için söz almış olmanın sebebi şu : Gün
demde birçok araştırma - 88 nci maddeye göre -
komisyonları kurulmasına mütedair, arkadaşların 
teklifleri vardtr. Senelerden beri sürüp gitmektedir. 
Benim bu Komisyona bir uyarım olacak Sayın Baş
kanım : 

Bu hadiseleri muallakta bırakmak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin aleyhinde olmaktadır. Şimdi 
soruyorum arkadaşlarım, Komisyon Başkanına, Ko
misyonda bulunan üyelere - yanılmıyorsam bu Ko
misyon 12 . 2 . 1975 tarihinde teşekkül etmiştir -
bir defa, oraya gidip bir vazife yapmış mıdır? Yap
mışsa, aksaklıklar nelerdir, hangi müşkülâtlarla kar
şılanmıştır? Bizim burada vereceğimiz yetkilerle, Ko
misyonun, oradaki müşkülâtlarını halletme imkânları 
var mıdır? Mahallî idarelerin, bu konuda kendilerine 
yrdımcı olmak için ne gibi istekleri vardır? Bunlar 
kolay değildir. 

Bir önerge veriliyor, komisyon kuruluyor, 3 ay 
daha, 3 ay daha müddeti uzatılıyor. Şimdi 3 ay ve-
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riniz, sonra 3 ay daha isteyecekler. Önümüz kıştır, 
belli 3 ay sonra bir daha isteyecekler. Olmaz. 

Yani bu nedenle, bu, Türkiye Büyük M'illet Mec
lisinin çalışmalarının engellenmesi manasına gelir. 
Meclise en devamlı gelen bir arkadaşınız olarak söy
lüyorum, ben de bu işin içine katılmış oluyorum. 
Önergeyi veren, komisyona seçilip vazife alan arka
daşlar, ya başında «şu, şu nedenlerle ben çalışama
yacağım» demeli, yahut da vazifesini yapmalıdır. 

Şimdi Sayın Başkandan soruyorum : Uzatma tez
keresini veren Sayın Başkan oraya hiç gitmiş midir, 
gitmişse ne yapmıştır? Bunu, öğrenmek istiyorum, 
reyimi ona göre kullanacağım. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
İsteği onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi. (4/110) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi var, 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 Ocak 1976 salı tarihli oturumda, adaylığımı 

koymadığım ve bu yolda açık veya zımnî hiç bir 
talebim veya muvafakatim bulunmadığı halde, belir
tilen gün, gıyabımda, kim olduğunu bilmediğim ve 
bilmeye de gerek duymadığım bir üye tarafından 
Dilekçe Karma Komisyonuna aday gösterilip, ba
ğımsızlar kontenjanından, yine gıyabımda ve açık 
oy ile bu Komisyon üyesi seçildiğimi henüz öğrenmiş 
bulunmaktayım. 

Bu durumda, yapılan seçim işleminin İçtüzük hü
kümlerine göre geçersiz olduğunu ve adı geçen ko
misyon üyeliğine şahsım için yapılan seçimi kabul 
etmediğimi belirtir, gereken usulî muamelenin ic
rasına ve bana oy vermek suretiyle itimat ve tevec
cühlerini gösteren Yüce Meclisin değerli üyelerine, 
keyfiyetin bu dilekçem ile duyrulmasına delâletlerini
zi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşekin, 1005 
sayılı Yasanın 1 nci maddesini değiştiren Yasa tek
lifini geri aldığına dair önergesi. (2/466, 4/112) 
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BAŞKAN — Kanun teklifinin geri verilmesine 
ilişkin önergeyi okutuyorum efendim : 

Mület Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2/466 esas nolu 1005 sayılı Yasanın 1 nci mad

desini değiştiren Yasa teklifim, Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonunun 28 . 1 . 1976 günkü gün
deminde bulunmaktadır. M'illet Meclisinin 27 . 1 . 1 9 7 6 
Salı günü 45 nci Birleşiminde, görüşülecek işler ara

sında 18 nci sırada bulunan, 1/3GQ, 2/36C), 2/375, 
2/412, 2/413, 2/437 Sıra Sayılan aynı mahiyette ol
ması hasebiyle, adı geçen teklifim'i geri alıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
tçel 

Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir efendim. 

VI. — SEÇİMLER 

/ . — Dilekçe Karma Komisyonundaki 1 açık 
üyeliğe :;eçim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Dilekçe Kar
ma Komisyonunda meydana gelen bir bağımsız açık 
üyelik ipin seç'im yapacağız. 

Aday olmak isteyen bağımsız üye var mı efen
dim?... Yok. 

Seçim bilâhara yapılacaktır. 
2. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 

yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin saptanması amacıyle kurulan (10/13) numa
ralı Araştırma Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Bir diğer seçimle ilgili Adalet Par
tisi Grup Başkanvekilinün bir tezkeresi vardır, onu 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 1 . 1976 gün ve 10/13 - 1742/15571 sayılı ya

zıları. 

îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, Güney 
Bölgelerimizde Kaçakçılık Olaylarını Yaratan Sosyal 
ve Ekonomik Nedenler ile, Bu Yüzden Olmuş ve 
Olmakta Devam Eden Olaylar ve Alınan Tedbirlerin 
Saptanması Amacı ile kurulmuş bulunan Meclis 
Araştırması Komisyonu üyeliğinden istifası ile in-
hilâl eden komisyon üyeliğine, Siirt Milletvekili Sa
yın îdris Arıkan aday gösterilmiştir. Bilgilerinize arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. P. Grup 
Başkanvekiü 

Ankara 
Dr. Oğuz Aygün 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Edirne 
İlhami Ertem 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın adaylığını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili 7. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
kabul buyurduğunuz Danışma Kurulu önerisi uyarın
ca, sıradaki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi
ne geçiyorum. 

(1) 208 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Raporun okunup okunmaması hususunda onayını
zı alacağım : Raporun okunmaması hususunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, rapor 
okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Faruk Sükan, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Yasin Hatiboğlu; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Süleyman Şimşek söz iste
miş bulunmaktadırlar. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldılar. 
tik söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Fa

ruk Sükan'dadı r. Süre 20 dakikadır. 
Buyurun Sayın Sükan. 
D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 

1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
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Hükümet tasarısı ile Giresun Milletvekili Sayın Etem 
Kıhçoğlu ve arkadaşlarının ve diğer bazı milletvekili 
ve senatör arkadaşlarımızın vermiş bulundukları de
ğişiklik teklifi üzerinde, Demokratik Partinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Mücadeleye iştirak 
etmiş ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, 24 Şubat 1968 
tarihli ve 1005 sayılı Kanunla vatanî hizmet tertibin
den 3CI0 lira aylık bağlanmıştı. 

Hükümet tasarısı ve teklifler ve keza Plan Komis
yonunun raporu, yapılan tekliflerin yerinde olduğu
nu, bağlanmış bulunan 300 liralık şeref aylığının bu
günün şartları içerisinde Türk Devletinin kuruluşun
da büyük yararlıkları bulunan Millî Mücadele kahra
manlarına Devletimizin şefkatli elinin ve kadirşinas
lığının küçük bir örneği olarak, bir şükran vecibesi 
olarak bağlanan bu miktarın az olduğunu ve bunun 
artırılması lâzım geldiği hususundaki görüşlere katıl
mamak mümkün değildir. 

Hakikaten, geçen altı yedi sene zarfında, o zaman
ki şartlarla, hayat şartları, geçim şartları itibariyle 
bugünün şartları mukayese edildiği takdirde, bu mik
tarın çok cüzî ve çok sembolik olduğu görülür. 

Diğer taraftan, 1968'de ısdar edilen, mer'iyete gi
ren Kanundan sonra İstiklâl Madalyası verilmiş ve 
şeref aylığı bağlanmasına hak kazanmış bulunan va
tandaşlarımızın sayısı, Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğünün tespitlerine göre 75 bin civarında idi. 1975 
senesindeki tespitlere göre de bu miktar 40 bin civa
rında gözükmektedir. Yani, 35 bine yakın İstiklâl 
Madalyası taşıyan ve bu Kanundan şeref aylığı almış 
olan vatandaşlarımız maalesef ebediyete intikal etmiş 
bulunuyorlar. Yani, şimdi bu Kanundan istifade eden 
Türk vatandaşının sayısı 40 bin civarına düşmüş bu
lunuyor. Halen aylığa müstahak olanların yaş vasati
si de 75 civarındadır. 75'in üstündedir. 

Bu itibarla, ömürlerinin son yıllarını, son günle
rini yaşayan bu insanlara Türk Devletinin şükran ifa
desinin Türkiye Büyük Millet Meclisi marifetiyle bir 
kere daha ifadesi ve ispatı, ananelerimize ve tarih 
şuurumuza ve vicdanî kanaatlerimize uygun bir hare
ket olacaktır. 

Bu itibarla, Hükümet tasarısında ve tekliflerde 500 
olmasına rağmen, Komisyonda 750 lira kararlaştırıl
mıştır ki, biz de bu 750 lira şeref aylığı bağlanması
nın lehindeyiz ve bunu yerinde mütalaa ediyoruz. 

Bu münasebetle bir hususu hatırlatmak ve arz et
mek istiyorum. Arkadaşlar, bu kanun çıktıktan sonra, 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün tespit ettiği 75 
bin miktarının çok üstünde müracaatlar olmuştur. 
120 bin, 130 bin miktarına çıkan, yani istiklâl Madal
yası taşıyarak aylığa hak kazanan vatandaşlarımızın 
sayısının bu miktarın çok fevkinde olduğu müracaat
lardan anlaşılmıştır ve maalesef burada bazı üzücü 
hadiseler, mahkemelere intikal eden konular da ol
muştur. Çünkü iş suiistimal edilmiş, madalyaya, İstik
lâl Madalyasına sahip olmayan veyahut da İstiklâl 
Madalyası sonradan şu veya bu şekilde alınan kim
selere veyahut da madalyayla hiç alâkası olmayan ve 
Millî Mücadelede madalyayı hak etmeyen bir çok 
kimseler, bazı komisyoncular ve bazı gayrî meşru iş
ler yapanlar tarafından müracaatla, müracaatları te
kemmül ettirilmiş gibi gösterilmek suretiyle aylıklar 
almışlardır. Bilâhare yapılan şikâyetlerden ve mesele
nin, alâkalı merciler ve adlîye tarafından el konma
lından sonra tashihi cihetine gidilmiş ve miktar, arz 
ettiğim normal hududa düşmüştür. İnşallah, Büyük 
Meclisin ittifakı ile bu Kanunun çıkarılmasından son
ra, yine, geçmiş bu suiistimal olayına fırsat verilme
mesini, Hükümetin bu konuda hassasiyet göstermesi
ni temenni etmek isterim. 

Şimdi arkadaşlarım, Demokratik Parti Grupu 
olarak, bu münasebetle yeni bir teklif yapmak isti
yoruz. Bu kanun hakikaten yerinde bir hareketle, 
Türkiye'de İstiklâl Mücadelesine katılmış yaşlı, kim
sesiz ve hakikaten her şeyini Devlete bağlamış olan 
insanlara mana bakımından, manevî bakımdan bü
yük şeyler sağlamıştır. Bu Kanunun tatbikatı, Devle
te ve geleceklere en mükemmel güven örneği olmuş
tur. 

Şimdi, 1950 senesinde Kore'ye Birleşmiş Milletler 
ideali uğruna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka-
rarıyle giden, 1953 senesine kadar orada fiilen sava
şan Kore gazilerimiz de mağdur durumdalar. Bu 
münasebetle Devlete hizmet eden, Türk Devletine, 
Türk tarihine ve dünya harp tarihine hakikaten unu
tulmaz sayfalar yazdıran, destanlar yaratan Türk Tu
gayının kahraman insanlarına, yani Kore'de savaşan 
gazilerimize de, Büyük Meclisimizin şükran duygu
larının ifadesi olarak aynı aylığın, yani 1950 senesiy
le 19531 senesinde Kore'de savaşanlara ayda hizmeti 
tavanî tertibinden 75Q lira verilmesi hususunu De
mokratik Parti olarak teklif ediyoruz, bu hususta bir 
önerge de takdim etmiş bulunuyoruz. 

Kıymetli milletvekilleri, Kore'de, Kore gazilerinin 
Türk Devletine yaptığı büyük hizmetleri burada siz
lere uzun anlatmayı zait addediyorum. Yalnız şu ka-
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darını arz ve ifade etmek istiyorum ki, Kore'de sava
şa gidenler, 1945 senesinde San Fransisko'da Birleş
miş Milletler şartını, Anayasasını imza etmiş devlet
lerin, yani Birleşmiş Milletlerin verdiği bir kararı ye
rine getiren devletlerin başında Türk milleti olmuş
tur ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyle git
miştir. Büyük Atatürk'ün, «Cihanda sulh, yurtta 
sulh»' sloganı ve prensibine uyarak, Kore'de Türk 
askeri, hakikaten hem Türk askerî tarihine, Türk 
Harp Tarihine ve dünya harp tarihine Büyük Mille
timizin ve Türk askerinin unutulmaz kahramanlıkla
rını yaratmıştır. Cephe yurt içinde de olur, yurt dışın
da da olur; Türk askeri daima devletine sadık kala
rak, yetkili makamların verdiği kararları harfiyen ye
rine getirmek suretiyle Kore'de de büyük hizmetler 
yapmış, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, cidden, ta
rihlere, destanlar yaratacak hizmetler bırakmıştır. 

Bu itibarla, Kore'de, savaşanların bu mağdur du
rumunu önlememiz ve tstiklâl Savaşında İstiklâl Ma
dalyası kazanmış vatandaşlarımıza, milletimizin uzat
tığı bu şefkat elinin Kore gazilerine de, Kore'de sa
vaşanlara da uzatılması çok yerinde bir hareket ola
caktır, bir hakşinaslık hadisesini tescil edecektir ve 
hakşinaslık yapmış olacaktır. 

Diğer taraftan arkadaşlar, 1950 - 1953 senelerinde 
Kore'de fiilen çalışanların miktarı da bugün 17 bin 
ilâ 19 bin civarında kalmıştır. Vasatî yaşları da 48 
ilâ 5Q civarındadır. Bu itibarla, onlara bağlanacak 
şeref aylığı, hizmeti vatanî tertibinden verilecek ay
lık da, bundan sonra yurt için, gerek yurt içinde, ge
rek yurt dışında savaşan herkese Türk milletinin ka
dirşinaslığının en güzel örneğini teşkil edecek ve bir 
hakşinaslığı da yerine getirmiş olacaktır. 

da maddî hiç bir şey beklemez. Arzu ettiği tek şey, 
vatanın selâmeti ve vatan içerisinde yaşayan millet 
evlâdının huzurudur. Bir de, maddenin çok ötesinde 
ve çok yükseklerde beklediği bir şey vardır. «Ölür
sem şehit, kalırsam gazi» olabilme unvanı. Değil bu 
Meclis, bunun gibi binlerce meclis bir araya gelse, 
şehit olma arzusu içerisinde'bulunan ve bu arzu ile 
düşman üzerine hücum eden insandaki ruhu verebil
mesi mümkün değildir. Bu, bir mana anlayışıdır; bu, 
bir terbiyedir; bu, bir inançtır ve ben ona inanıyo
rum ki, İstiklâl Harbimizde olsun, Çanakkale'de ol
sun, Kore'de olsun ve Birinci Cihan Harbi Umumî
de olsun, çarpışan herkes bu ruh ile çarpıştı, kavga
ya giden insan bunun için gitti. Bunlar bir sokak 
kavgası değildi. Bir sokak kavgasında herkes, kurtu
labilmenin yollarını arar; ama bir vatan müdafaa
sında, inanıyorum ki, birçok insan şehit olabilmenin 
çaresini arar. İşte ruh ve mana budur. Bunun bedeli 
elbette 450, 750, 1 150, 1 550 lira değildir. 

Ben burada bu kanun teklifini müdafaa ederken, 
minnet borcumuzun eda edildiği kanaatinde de deği
lim. Ancak, minnet borcumuzun bir kısmını, pek kü
çücük bir cüzünü geride kalan yaşlı insana, onun da 
bir gün terk edip gideceği öksüz evlâda, dul kadına 
verebilir miyiz? îşte üzerinde durmak istediğim bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette Türk'ü, Müslü
man Türk Milletini büyük millet haline getiren, ne 
kuzeyindeki Karadeniz, ne güneyindeki Akdeniz, ne 
de Anadolu'ya yayılmış 3 - 5 gölden ibaret varlıklar 
değildir. Müslüman Türk Milletini, ta Haçlılardan, 
Kore'deki Çinlilere kadar nasıl adilâne olmakla be
raber, cesaret ve davranışla tarih tespit ve tescil et
mişse, bundan sonra Türk Milleti yaşayacaksa, bu 
vasıflarıyle yaşayacaktır. Harpçi bir millet şehit ol
mak için, yani ölmek için bazen öldüren bir millet 
olmanın manası elbette çok büyüktür. 

Ben, aslında gerek İstiklâl Harbine ve gerek Bi
rinci Cihan Harbine ve Kore'de gazilerimizin orada
ki mücadelesine bu noktadan bakıyorum. Hatta mü
samahanıza sığınarak ifade etmek istiyorum ki; 1968 
yılında çıkarılan 1005 sayılı Kanun çok dar tutul
muştur. Bu memleketi müdafaa edenler yalnız İstik
lâl Harbine katılan amcalarımız mı? Birinci Cihan 
Harbine katılan dedelerimiz, vatan müdafaası için 
katılmadılar mı? Sayıları «yok» denecek, «hiç kimse 
kalmadı» denecek, olabilir; bir tek insan da kalmış 
olsa onun gönlünü kırmaya hakkımız yok. Asıl ada
let hissini o gün sarsmış olurduk ve belki olduk. Bu, 

Demokratik Parti olarak kanun teklifine bütün 
gönlümüzle katıldığımızı - değişiklik teklifini tasvip 
etmekle beraber - Kore gazileri için de arz ettiğimiz 
teklifin kabul Duyurulmasını arz eder, Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 

Hatiboğlu, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ 

LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak biz meseleye 
şu açıdan bakıyoruz. Vatanın kurtarılması, asgariden 
vatanın müdafaa edilmesi her vatan evlâdının en ta
biî vazifesidir. Elbette herkes bu vazifesini ifa ile 
mükelleftir. Bu mükellefiyeti yapar iken, karşılığın-
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aslında Cihan Harbine de, Çanakkale Savaşına da, 
İstiklâl Harbimize de ve Kore'de çok uzakta olma
sına rağmen bizim için, bizim devletimizin emriyle 
Ölen, öldürülen, yaralanan, sağ kalan insanlara da 
teşmil edilmeli idi. Muhterem arkadaşımız Sükan, 
gayet güzel bir meseleye temas buyurdular. Elbette 
Kore gazileri bizim için öldüler, öldürdüler. Ben ka
bul edemiyorum ki, Türkiye'yi ilgilendiren savaş sa
dece Ardahan'da cereyan eden savaştır; ben kabul 
edemiyorum ki, Türkiye'yi ilgilendirecek savaş sa
dece Hatay'da olacak savaştır, bunu kabul edemiyo
rum ben. Bugün devletler arasında birtakım karşılık-. 
lı vecibelerimiz var. Bugün bir milletin istiklâlinin 
ayakta kalması, devam edebilmesi için başka devlet
lerle birlikte hareket etme mecburiyeti var. Bu NA-
TO'da CENTO'da ve Birleşmiş Milletlerde olduğu 
gibi Varşova'da da var. Binaenaleyh, biz Kore'de 
çarpışanları da bu milletin arzusu ile çarpışmış te
lâkki ediyoruz. 

Bir de şu hususa temas etmek istiyorum. Muhte
rem arkadaşlarım, avukatlık yaptığımız sıralarda 
gördük, tnanın ileride 1976'lar olacak. 1986'lar ola
cak. Binaenaleyh, bize kifafınefs edelim diye 300 lira, 
750 lira maaş verecekler, öyleyse biz biraz daha iyi 
çarpışalım diyerek çarpışmış değillerdi onlar. Bu he
sabın içine girmediler; «Biz ölürsek mertebemiz ha
zırdır» diye döğüştüler. Şimdi, bu kadar feragat ve 
fedakârlıkla çalışan, çarpışan insanlara biz sadece 
750 lirayı kanunla getirmiş olmakla meseleyi hallede
nleyiz. İstiklâl Harbine katıldığını ispat için ne sı
kıntılar çekiyorlar biliyor musunuz? Firarı karar 
okuyanlar, kararını istimrar okuyanlar.. Ne müzelik 
ağızlar, ne müzelik lâflar yapıyorlar orada. Hepiniz 
bileceksiniz ve bu sıkıntıları görmüşsünüzdür, duy
muşsunuzdur birçoğunuz. Şube başkanlıklarının et
rafında birtakım halkalar kurulmuş. Herhangi bir 
şubeyi, herhangi bir şahsı hedef alarak söylemiyo
rum, ama hakikat odur ki, her şubenin etrafında bir 
halka vardır. Orayı o zavallı 70 yaşında, zaten gücü
nü, kudretini, kuvvetini İstiklâl Harbinde harcamış 
bitirmiş adam, gücü kudreti kalmamış, o halkayı 
yarıp içeri girecek, sonra harbe katıldığını ispat ede
cek - bazen de gerekli para verilmediği takdirde ka
rarı firar okuyorlar orada - ondan sonra da gidip 
maaş alacak, mümkün değil bu.. Bu bir sıkıntıdır,' 
bu sıkıntıyı bertaraf etmek için Millî Savunma Ba
kanlığı yetkilileri mi harekete geçer, Hükümet mi ha
rekete geçer; kim geçecekse, istirhamımız odur ki, | 
bu mesele halledilmelidir. 

Ayrıca, adam istiklâl madalyasını almış, tescil et
tirmiş, maaş da ödenmiş, 32 ay sonra bir tebligat ge
liyor: «Size verilen madalyanın hataen verildiği tes
pit edildiğinden madalya beratınız iptal edilmiş, size 
bugüne kadar ödenmiş olan meblâğın ceminin istir
dadı zımnında da dava açılmıştır, haberiniz olsun» 
diye adama bir tebligat gider. Zavallının aldığı 5 - 8 
bin liradır ve zaten almış yemiştir, bunu nereden 
ödesin? Buna da mutlaka bir çare bulmak lâzım. 

Üçüncü bir dert daha var: Adam harbe katılmış, 
kuyudatta var ama, terhisine dair kayıt yok orada. 
«Tamam, sen katılmadın, git tespit davası aç» diyor
lar. 

İdare Mahkemesine gidecek, tespit davası aça
cak. Hukukçu arkadaşlarım alınmasınlar, bendeniz de 
hukukçu olarak rahatlıkla 'ifade ediyorum; birtakım 
hukukçuların kurdukları kazanç tuzakları var, gelip 
oraya düşüyorlar. 

Avukat herkesin ismini çıkarmış, mektup yazı
yor; kendilerim, tanımaz, etmez : «Ahmet Efendi, 
senin İstiklâl Harbine katıldığını öğrendim. Senin 
emsallerine şu kadar bin lira para ödenmiştir, ama 
sana daha ödenmedi. Sen bana bir vekâletname gön
der, gerisi kolay, hiç korkma hepsini evel Allah bir 
çırpıda alır, zatıâlinize öderim» diyor ve zavallı in
sanlar bunların ellerinde de perişan oluyorlar. Bun
lara da mutlak surette bir çare bulmak lâzım. 

Bilmiyorum muhterem Başkan zaman'm doldu 
mu, müsamahanıza sığınıyorum. 

BAŞKAN — Zamanınız var efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bir nokta 
daha var muhterem arkadaşlarım; İstiklâl Harbine 
katılıp madalya alanlara veriliyor; madalya alama
mış olanlar İstiklâl Harbine katılmadı mı? 

Tarih dersinde bize okuttular, dediler ki; «Yu
nanı biz bu soba boruları ile kovduk.:» Canım, bu 
soba borusunu bu adam omuzlamadı mı yani? Kı
lıcı bu adam sallamadı mı? O çakar almaz tüfekle
rin ucundaki süngüye dayanıp «Allah Allah» deyip 
hamleyi bunlar yapmadı mı? O halde, bence bunları 
teşmil etmek lâzım gelir lidi. 

Muhterem arkadaşlarım, neticeyi kelâm ve hulâ
sayı meram şudur ki; bu tadil tasarısı Grupumuzca 
olumlu karşılanmıştır diyelim, konuşmada da koalis
yon olsun. 

Muhterem arkadaşlarını, Millî Selâmet Partisi 
Grupu olarak Yüce Heyetinizi selâmlarken, kanunla-

j şacak bu maddeden istifade edecek gazilerimize Ce
nabı Haktan uzun ömürler diliyoruz; öldükleri za-
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man abaretlerimn mamur "olmasını temenni ediyo
ruz. (C. H. P. sıralarından «Amin» sesleri.) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
O «amine» bir gün süz de muhtaç olursunuz, öy

le zannediyorum, belirtmek istiyorum. (M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına İçel Millet

vekili Sayın Süleyman Şimşek, buyurun efendim. 
C. H. P. GPvUPU ADINA SÜLEYMAN ŞİM

ŞEK (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Şu anda görüşmelerini yapmakta olduğumuz ya

sa teklifi, aslında toplumumuzun kanayan bir yara
sına merhem olmak, bu yarayı temelinden iyileştir
mek amacıyle hazırlanmış bulunuyor. 

Yine, aslında çok geç kalınmış bir konudur bu. 
Gönül isterdi ki, teklifimize temel olan bu muhtaç 
durumdaki insanların, daha çok önceleri ellerinden 
tutulmuş olmalı ve sorunları çözülebilmeliydl 

Bendeniz bu konu ile ilgili bir yasa teklifini de 
geçmiş yıllarda Meclis Başkanlığına sunmuştum; an
cak, gerekli işlemler vaktinde ikmal olunmadığı için
dir ki, huzurunuza gelemedi. Fakat bugün müsteri
him; çünkü, görüşmesini yaptığımız bu yasa da aynı 
ihtiyaca cevap verecek niteliktedir veya değerli gö
rüşlerinizle o hale gelmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yasa teklifimize esas 
olan bazı bilgileri sizlere sunmaya çalışacağım. Millî 
Savunma Bakanlığından edindiğimiz bilgiye göre, 
Türk Kurtuluş Savaşına 1881 ile 19CC yılları arasın
daki doğumlular katılmışlardır. Yani Kurtuluş Sa
vaşımızda görev alan kur'a sayısı 19'dur. Bu arada 
1901 doğumlular da silâh altına alınmışlarsa da, sa
vaş bittiği için bu kur'a 10 günlük bir vatanî görev
den sonra terhis edilmiştir. Bu nedenle şu anda gö
rüşmesini yaptığımız yasadan, bugün 76 ile 95 yaşları 
arasında bulunan ve Türk Kurtuluş Savaşımıza bizzat 
katdmış olan erkek vatandaşlarımız yararlanabilecek
tir. Ayrıca Devlet İstatistik Enstitüsünden verilen bil
giye göre, 1970 nüfus sayımında ülkemizde bulunan 
75 ve daha yukarı yaşlardaki erkek sayısının 165 bin 
civarında olduğu saptanmıştır. Ancak 1975 yılından-
bu yana geçen 5 yıllık süre içinde, bu 165 bin va
tandaşımızdan kaçının aramızdan ayrılmış olduğu 
kesinlikle bilinmemektedir. Zira son nüfus sayımının 
bu konudaki dökümü henüz yapılmış değildir. Yal
nız bu yaşlı vatandaş kadrosundan yılda ortalama en 
az % 2CJ'sirtin ölmüş olabileceğini düşünürsek, bu 
165 bin kişiden şu anda yaklaşık olarak 1CC( bininin 
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aramızdan ayrılmış olabileceği çıkmaktadır. Geride 
kalan 65 bin vatandaşımızın bir kısmı da, bizzat cep
hede savaşmadığı için bu haktan yararlanamayacak
tır. Öyle ise bu Yasanın kapsamını genişletmek ve 
verilmekte olan ücreti 2,5 katına çıkarmak, aslında 
malî kaynaklara ve Emekli Sandığına fazla bir külfet 
getirmeyecektir. 

Sayın üyeler, Devlctimüz tarihi boyunca kendisi
ne canı ve kanı pahasına hizmet etmiş olanları dai
ma değerlendirmiştir. Vatan için, bu toprak için ken
disini feda edenlerin daima elinden tutmuştur. Onları 
sokaklarda aç ve perişan süründürmemiştir. Onları 
şuna buna avuş acar duruma getirmemiştir. Bu ke
sin gerçeği Türk tarihinin her devrinde görmemiz 
mümkündür. 

Kurtuluş Savaşımızın temeli olan, yapıcısı ve ya
ratıcısı olan bu gazilerimizin en genci 76 yaşındadır 
bugün ve bu kuşağın en son kişileridir. Şunun şura
sında en çok birkaç yıl misafirlerimizdirler. Öyle ise, 
ömürlerinin sonunda bile olsa, bunların ellerinden tut
malıyız; bunları ele güne avuç açmaktan kurtarma
lıyız. Bu vatan kurtarıcılarını bir çay parasına muh
taç olmaktan kurtarmalıyız. Öyle sanıyorum, ki bu, 
Devletimizin temel görevlerinden birisidir de. Bu ne
denle 20 . 4 . 1968 tarih ve KCS sayılı Yasanın 1 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu haktan yararla
nanlara ayda 5CC lira yerine 75Q lira şeref aylığı bağ
lanmasından yanayız. Ayrıca bu haktan yararlanan
ların ölümü halinde, aylıklarından eşlerinin de ölün
ceye kadar yaralanmalarım zarurî görüyoruz. Bu 
amacın gerçekleşmesi için Sayın Başkanlığa da bir 
öneri sunmuş bulunuyoruz. Özellikle Türk Kurtuluş 
Savaşına bizzat katılmış, çeşitli cephelerde bizzat hiz
mette bulunmuş ve Türk olan her gazinin künye ka
yıtlarına bakılmaksızın bu haktan yararlanmaları 
düşüncesindeyiz. 

Bundan başka bir hususu daha burada belirtmek 
istiyorum. Cumhuriyetin ilânından bu yana en az 
l'Q genel af ilân edilmiştir. Bunlar arasında Vahdet-
tin*in torunları da dahildir. Bu nedenle künye kayıt
larında firar kaydı bulunanların şeref aylığından ya
rarlanamaz görüşünün bu yasa île ortadan kaEcması 
gerekmektedir. Tabiî bu, Yüce Mechsimizün takdirine 
ait bir husustur. 

Sayın milletvekilleri; bu arada, Kore ve Kıbrıs'ta 
şehit düşen kahramanlarımızın evlenmemıiş' eşleri ile 
kahraman gazilerimizin de aynı haktan yararlanma
ları görüşüne yürekten katılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün silâh arkadaş
ları, Atatürk'ün kurmuş bulunduğu Yüce Meclisten 
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bu yasanın en iyi biçimde ve bir an önce çıkmasım 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Cumhuriyet Halik Partisi Millet Meclisi Grupu 
olarak yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden 
ötürü, bu tasarıya olumlu oy verecğ iz. 

Bu vesile ile Türk Kurtuluş Savaşında, Kore'de, 
Kıbrıs'ta ölen ve kanlı gömleği ile kefensiz yatan mü
barek şehitlerimizin aziz ruhları önünde eğiliyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıra-
arından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemallettin 

Gökakın, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KEMALLETTİN GÖ

KAKIN (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Bugün, İstiklâl Mücadelemize iştirak etmiş bulu
nan gazilerin maaşlarının Hidematı Vataniye faslın
dan olmak üzere 750 liraya çıkarılması üzerindeki 
kanun değişikliğini görüşmekteyiz. 

Ben, biraz İstiklâl Mücadelesi gününe temas et
mek istiyorum. 

O günler elbette ki memleketimiz için karanlık 
günlerdi. Tasavvur buyurun, XVI nci asrın başında 
40 milyon nüfuslu olup 10 milyon kilometrekareye 
sahip bulunan Türkiye, nihayet Anadolu'ya kadar 
sıkıştırılmış ve yalnız aziz yurdumuz Anadolu kal
mıştı. Müstevli devletler her yeri işgal etmişlerdi. 
15 Mayıs 1915'te İzmir'de başlayan mücadele, Ay
valık'taki Afyonlu Ali Beyin alayının ilk hareketi 
neticesi ve birçok yerlerde başkaldırma, teşkilât 
yapma suretiyle İstiklâl mücadelesi başlamıştır. 

Bunu şu maksatla söylüyorum: İstiklâl mücade
lesinin manası, bildiğimiz muntazam bir ordu, mun
tazam bir mücadele değildir. Türk Milleti, bundan 
tamamiyle kendisi elbette ki müteessir olduğu için, 
kıymetli vatan evlâtları yer yer teşkilât kurmuşlardır. 
Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a gelişi, bütün bu 
teşkilâtı birleştirmiş, bir vahdet halinde mücadeleye 
sevk etmesini temin etmiştir. 

İnönü muharebeleri, hattâ Kütahya'ya kadar 
Çerkez Ethem'in tedibine kadar olan mücadelede, 
bir taraftan çeteler gayri muntazam teşkilât halinde, 
bir taraftan da yarı nizamî olarak ordu muharebeye 
iştirak etmiştir. 

1071 ve diğer taraftan 1453'ün intikamını daima 
almak isteyen Megalo - İdea peşindeki Yunanlılar, 
dünyanın en kuvvetli devletleri tarafından teşkil ve 
teçhiz edilmiş ordularıyle bize saldırtılmıştı. Buna 

karşılık odrumuz dağılmış, silahımız yok, topumuz 
yok, tüfeğimiz yok, malî bünyemiz gayet fakir ve 
perişan; öyle bir teşkilâtla istiklâl mücadelesine giri
şilmiştir. Ancak Doğuda Kâzım Karabekir Paşanın 
iki tümeni dağıtılmamıştı ve muntazam ordu bu idi. 

Sakarya Muharebelerinde dahi - ki muntazam 
ordu teşkil edildiği vakit - orduda, meselâ süvarilerin 
kılıcı tahtadan saplı idi ve atların dizginleri ise yu
lardı. 

Atatürk, 5 Ağustos 1921 tarihinde büyük salâhi
yetle Başkumandan olduğu vakit, bütün memlekette 
halk seferber olmuş, bu gazileri giydirmiş, nesi var 
nesi yok vermiş, istiklâl mücadelesi o suretle devam 
etmiş ve nihayet bildiğiniz gibi 9 Eylül 1922 tari
hinde İzmir'e girmek ve bütün düşman ordusu imha 
edilmek suretiyle zafere erişilmiş, istiklâl mücadelesi 
kazanılmış; yani Türkiye müstakil bir devlet olarak, 
Türk Milleti olarak yaşayabilmiştir. 

İstiklâl mücadelesinden sonra 400 sayılı Kanun 
mucibince fevkalâde kahramanlık gösteren bir kısım 
gazilere madalya verilmişti. Fakat bunun sağ!am 
bir mesnet olmadığı ve kadirşinaslık olmadığı anla: 

şılmış, Büyük Millet Meclisi tarafından, İstiklâl mü
cadelesine iştirak ederek bilfiil kıtalarda hizmet eden 
ve ordu teşkilâtında geri hizmetlerde vazife alan 
herkese madalya verilmesi münasip görülmüş, o su
retle bu madalya dağıtılmıştır. 

Yalnız şunu üzüntüyle arz etmek isterim ki; bir 
kolu yok, bir ayağı kopuk, göğsünde İstiklâl Madal
yası, perişan birçok insanlara daima mektep talebesi 
iken rastlardım. 

1969 senesinde 300 lira para verilmesi, hakikaten 
büyük bir anlayıştır ve hiç olmazsa el açmayı ön
lemiştir. Bununla büyük bir yeri vardır ye küçümse-
memek lâzımdır. O zaman için 300 liranın da bir 
alım kıymeti elbette ki mevcuttur. 

Bugünkü şartlara gelince, - hepimizin malumu
dur - 500 lira bir insanı bir ay geçindiremez, buna 
imkân yoktur; fakat bunu da düşünmek suretiyle 
750 liraya çıkarılması elbetteki bir yardımdır, bir 
ferahlıktır. 

Türk Harp Tarihi olarak, bütün dünyaca, Türk 
Milletinin feragati, cesareti, sabrı, tahammülü ma
lumdur. Bizi sevmeyen düşmanlarımız da bunu 
bilmektedir. İstiklâl Harbine giren insanlar, her 
halde o zamanın karşımıza getirdiği modern ordu 
karşısında imanîarıyle, toprağını ve milletini sevdiği 
için mücadele ettiler. 
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Arkadaşlarımın da tekrar ettikleri gibi, 1881 yı
lında 1 8 - 2 0 yaşında olan gençler, bugün 76 yaşın
dadır ve mevcutları çok azalmıştır. Elbette ki, hayat
larının sonunda daha ferahlık içerisinde imrâr-ı hayat 
etmeleri birinci şarttır;, ama bugünkü imkânlar da
hilinde 750 liraya çıkarılması da yine bir kadirşinas
lıktır, bir destektir. 

Sayın Parlamenterler, Kore ve Kıbrıs meselesine 
gelince: 

Kore'de mücadele devam ederken ben yurt dı
şındaydım, kendi mesleğimde bir vazife ile bulunu
yordum. Bir avuç Türk askerinin Kore'de yaptığı 
kahramanlık, oradaki bütün müttefik ordularının çe
kilmesini Önlemiştir. Dünya şaşırmıştır, Türk kahra
manlığı karşısında şaşırmıştır. Orada da feragatla ça
lışılmış, çarpışılmıştır. Oradaki askerlerimiz de el-
betteki kendi evlatlarımızdır. 

Kıbrıs son hâdisedir. Orada Türk Silâhlı Kuvvet
leri. deniz aşırı bir harekât yapmıştır. Deniz aşırı ha
rekât güç bir harekâttır. Hem tabiye bakımından, 
hem teknik bakımından harekâttır ve bunda muvaf
fak olmuştur. Yine, Türk Milletine, Türk Devletine 
elbetteki gerek Kore'de, gerekse Kıbrıs'ta şeref getir
miştir, şeref verilmiştir. Binaenaleyh, Türk Milleti
nin asıl unsuru olan, bütün milletimiz bu hizmetleri 
kadirşinaslıkla mutlaka karşılar. Yalnız şurasını arz 
etmek istiyorum: Kıbrıs ve Kore, ile ilgili teklifler 
de, bunlar da hazırlanmaktadır ve yakın bir zaman
da buraya getirilecektir; onlar da unutulmuş değil
dir. 

Bu itibarla, kendilerinde istiklâl madalyası bulu
nanların maaşları, Hidematı Vataniye tertibinden 750 
liraya yükseltilecek, kanun -teklifi mucibince ve ka
mu teşkilâtına dahil olan nakliye vasıtalarından ken
dileri, ve kendilerine, refakat etmek zorunluluğunda 
olan eşleri de faydalanabileceklerdir. 

Bu mevzudaki kanun teklifinin uygun görüldüğü
nü Adalet Partisi Grupu adına ben arz ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökakın. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Oğuz, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) —• Muhterem Başkan, değerli arakdaşlarım; 
Görüşülmekte bulunan 24 . 2 . 1968 tarih ve 1005 

sayılı Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve bununla ilgili sayın mil
letvekillerinin teklifi üzerine Cumhuriyetçi Güven 

Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini ve te
mennilerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bir müessese kurulur veya 
bir yasa hazırlanırken kendi koşulları içerisinde mü
talâa edilmek suretiyle o yasa hazırlanır ve müessese 
kurulur. Ama insanoğlu geliştiği gibi, kanunların da 
değişen ve gelişen hayat şartları karşısında bir deği
şikliğe uğraması, sosyal gelişmeyi takip etmesi, do
ğanın ve sosyal kuralların tabiî gereğidir. 

1914 - 1918 Cihan Harbi, 1918 - 1922 İstiklâl 
Halbi, Türk Milletinin kaderinin tespit edilmesinde, 
Türk Milletinin bağımsızlığa kavuşmasında toprak 
bütünlüğüne malik olmasında ve egemenliğe sahip 
olmasında büyük bir yeri olması gerekmektedir. Ya
ni, 1914 - 1918, 1918 - 1922 Birinci Cihan Harbi 
ve îstiklâl Harbi Türk Devletinin kuruluşunda temel
leri atılan ve istikbale muzaf bir yönü tespit eden 
Millî Mücadelede ve siyasî hayatımızda önemli aşa
malardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1005 sayılı Yasanın, kabul 
edildiği 1968 tarihinden bu yana aradan 7 yıl gibi bir 
müddet geçmiş bulunmaktadır. 1968'den bu yana ge
rek sosyal hayatta, gerekse itkisadî hayatımızda bir
çok değişmeler olmuştur. Paranın satmalma kabili
yeti düşmüştür, fiyatlar artmıştır. Fiyatların değişme
sinde geniş imkânlar hazırlanması için bir sürü ya
salar çıkarılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Ya
sasını mütalâa ettiğimiz takdirde memurlar lehine 
bir değişiklik yapılmış, fakat 1005 sayılı Yasada, 
657'ye ve sosyal koşullara uygun ve buna paralel 
olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Bu bakımdan gerek Hükümet tasarısı ve gerekse 
değerli arkadaşlarımın getirdikleri teklifleri biz Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu olarak benimsemiş 
bulunmaktayız. Buna müspet oy kullanacağız. 

Değerli arkadaşlarım, gönül arzu eder ki, Türk 
Devletinin kurulmasında ve Türk Milletinin kaderi
nin tespit edilmesinde olumlu katkıları bulunan, Mil
li Mücadelede olsun, Türk Milletinin bağımsızlığı
nın kazanılmasında olsun, Türk Devletinin temelleri
nin atılmasında olsun, yararı, faydası olan her vatan 
severe, her feragatli insana, her fedakâr insana mad
dî ve manevî imkânlar tanınsın. 

Nitekim Anayasamız, sosyal adalete, sosyal gü
venliğe açık bir Anayasa olduğu için; ister memur 
olsun, ister esnaf olsun, ister Millî Mücadelede bulun
sun, bunların sosyal hayat şartlarını, insanca yaşama 
düzeyine getirmek için Devlete çok önemli bazı va
zifeler ve mesuliyetler yüklemiştir. Anayasamızın 
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41 nci maddesinin İşığı altında sosyal devlet, kendi
sine mensup şahısların insanca yaşamasını temin için 
her türlü itkisadi ve sosyal tedbirleri almasını em
retmektedir. 

îşte sosyal ve iktisadı alanda Parlamentoya sevk 
edilen yasa tasarıları ve teklifleri, bu ihtiyacın kar
şılanması için belli başlı Örnek telâkki ve mütalaa 
edilmelidir. Komisyonun, Millî Mücadeleye iştirak 
eden şahıslar için benimsediği 750 lirayı muvafık 
görüyoruz. Bugünkü şartlar altında 750 lira dahi 
ihtiyaca cevap vermemekle beraber bunu uygun mü
talaa etmekteyiz. Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupu olarak buna müspet oy vereceğiz. 

Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Tümü üzerindeki gruplar adına görüşmeler bitmiş

tir. 
Şahısları adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 

Sayın Sabri Tığlı ve Sayın Şener Battal söz istemiş
lerdir. 

Söz sırası Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
buyurun efendim. Süre 10 dakika Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinize saygılarımı 
arz ederim. 

Bu gaziler hakkında benim de çok söyleyecekle
rim var. Çünkü; aşağı - yukan yaşıtız. Gençliğimiz 
ve çocukluğumuz bu gazilerin arasında geçmiştir. 
Meselâ; ben, Yunan'ın Haymana'ya geldiği sıra doğ
muşum. Benim köyümden top sesleri duyulur, ge
celeri topların şavkı da görülürmüş. İşte, bu savaş 
bittikten sonra, köyümüze gelenler bize bu hâtıraları
nı anlatırlardı. Meselâ; bir Lâtif Çavuş vardı. Bu Lâ
tif Çavuş, Haymana'da bir ma'kinalıyle bir alayı kur
taran adamdır; fakat bu gazi yokluk içerisinde ölmüş
tür. 

Tarihten okuduğum bir hadiseyi sizlere nakletmek 
istiyorum. Atatürk'ün bir yaveri, Muzaffer Paşa 
varmış; ben görmedim tabiî. Kayseri'den Ankara'ya 
arabasıyle gelirken, yolda çift süren yaşlı, ak sakallı 
bir köylüye rastlamış. Arabasını durdurmuş, ya
nına varmış; «Baba» demiş, «Şu sakalına, şu yaşına 
göre istibdadı gördün, padişahlığı gördün, meşrutiye
ti gördün, Cumhuriyeti gördün; ne farkı var, ne bi
liyorsun, bunlar hakkında ne söyleyebilirsin?» Yaş
lı elindeki sabanı ile şöyle durmuş, doğrulmuş ve 
Muzaffer Paşaya - Tabiî sivil, paşanın paşa olduğu-
ni bilmiyor - «Oğul, oğul, var git yoluna, Savaş olun
ca, harp olunca vatan bizim, sulh olunca vatan si

zindir.» demiş. Muzaffer Paşanın bunu Atatürk'e 
nakledip etmediğini tarih kaydetmiyor. 

İşte bugün bir şeyler vermek istediğimiz kimseler 
bu gazilerdir, bu kahramanlardır; yani, bu Devleti 
kuran ve kurtaranlardır. İşte bunu; 1968 yılında Ada
let Partisi iktidarı hatırladı, maddî ve manevî yön
den bir madalya verdi ve bir de 300 lira maaş bağ
ladı. 

Geçen zaman içerisinde bu 300 liranın, tabiî kıy
meti kalmadı. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Kanun teklifini 
Halk Partililer verdi. 

İŞMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Neyse, bizim zamanımızda çıktı. Düşünmek başka, 
yapmak başka, icraat başkadır. 

BAŞKAN — Buyurunuz siz Sayın Köylüoğlu. 

İŞMAtL KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bu, mil
lete bu kadar büyük yararlıklar yapmış bu kimsele
rin, geç hatırlanmış olsalar dahi, bu milletin büyük
lüğünü, kadirşinaslığını, vefasını göstermektedir. Ta
biî, kanunlar bizim tek başımıza çıkardığımız nesne 
değildir; Büyük Millet Meclisi çıkarıyor, hep birlikte 
çıkarıyoruz, hepimizin eseridir. 

Size, zamanım bulunduğuna göre; bir hâdiseyi, bir 
hâtıramı nakletmek istiyorum. Hem düşünülecek hem 
de üzerinde durulacak bir hatıradır. Bundan 40 sene 
evvel... 

Sayın Başkanım* kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Efendim, 4 dakikanız doldu, daha 6 

dakikanız var Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Bir gün, 40 sene evvel, teravih namazındaydık. Mev
sim güzdü. Namaz bitmek üzereyken içeriye bir köy
lü geldi, «Ey cemaat, dağılmayinız şehirden iyi bir 
efendi gelmiş size bazı şeyler söyleyecek.» dedi. Biz 
de camiin önüne, avluya çıktık ve bekledik. Gelen, 
rahmetli Behçet Kemal Çağîar'dı. Edip adamdı, yazar 
adamdı, edebiyatçıydı, güzel konuşuyordu. 

Bir hayli lâfı uzatmış olacak ki, avluda ayaklarını 
sarkıtmış duran, şimdi halen 85 yaşında bulunan bi
zim köylü Mehmet Ağa, uzayan lâf karşısında şöyle 
söyledi : «Efendi, efendi, ben 10 sene Kafkaslarda 
harp ettim, 2 sene Millî Mücadeleye karıştım; 12 sene 
bu memlekete hizmet ettim. Bir şey istemiyorum, 
uzun lâfın kısası, şu 6 kuruşluk sigarayı 3 kişi alıyo
ruz ve birisini bölüşmek için de kavga ediyoruz, bu 
sigarayı ben yarım içiyorum. Uzun lâfın kısası, bu
nun bütünleşme çaresi var mı, yok mu? Bunu söyle
yin.» 
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İşte Mehmet Ağanın bu sözünde bütün iktisat ka
nunları aşağı yukarı özetlenmiş şekildeydi. Bugün biz
den de, her yerde, her zaman aynı suali sormakta ve 
aynı şeyleri istemektedirler. 

İşte biz 12 sene hizmet etmiş bu kimseleri 40 sene 
sonra hatırladık ve kendisine bir madalya ve bir de 
maaş verdik. 

Sonuç olarak şunu söylüyorum : Bu vatanın ku
ruluşunda ve kurtarılmasında büyük hizmetleri olan, 
vatan için, millet için, din için ölmek isteyip de, şehit 
olmalc isteyip de şehit olamayan gazi ve kahramanla
rımızı hatırladık ve bunlar için bu tasarıyı getirdik. 
Bu tasarıda verilen 750 lira şimdiki iktisadî durum ve 
şartlar karşısında ne olursa olsun, gene bir hatırlama
dır, gene bir vefadır, gene bir kadirşinaslıktır. Bunla
ra ne versek azdır, bunlar, her şey lâyık gazi ve kah
ramanlardır. 

Bu mücadeleye karışıp da şehit olanlara benim 
rahmet dilememe lüzum yok, onlar, makamlarını bul
muşlardır, kalan gazi ve kahramanlar için uzun ömür
ler, diler, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Söz sırası, Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri 

Tığlı'da, buyurunuz Sayın Tığlı. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
Aslında çok gecikmiş vatandaşlık görevimizi, mil

letvekilliği görevimizi bugüne kadar yapamamanın 
sıkıntısı içinde huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Çok 
gecikmiş bir kanundur. 

Bugün burada rahatlıkla konuşabiliyorsak, bun
dan 50 sene evvel, 60 sene evvel, bugünü düşünme
den, korkusuzca, kanlarını akıtan dedelerimizin saye
sinde konuşuyoruz. Bugün eğer bu memleketin sokak
larında rahatlıkla gezebiliyorsak, Türklük gururu için
de gezebiliyorsak, onların sayesinde geziyoruz; ama, 
bugüne kadar onlara görevimizi yapabileceğimizi, 
yaptığımızı gönül rahatlığı ile iddia edemeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Millî Mücadeleye kimler 
katılmıştır? Kimler gözünü kırpmadan şehit olmuş, 
gazi olmuştur? Bugün Millî Mücadeleye katılanların, 
benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımın da ifa
de ettiği gibi yaşları 75, 76, 80 civarındadır. Aynı 
yaşta olup da o büyük mücadeleye katılmamanın yo
lunu bulmuş birtakım insanlar da bugün hayattadır 
ama onların, büyük kısmı, bu mücadeleye inananlar 
hudutta kanlarım akıtırken, şehirde ticaret yapmışlar, 
servet sahibi olmuşlardır. Onların sıkıntıları yoktur 
bugün; ama, hiç bunu düşünmeden, düşmana karşı 

gözünü kırpmadan, gidip vatanı kurtarmak, için Bü
yük Atatürk'ün ve arkadaşlarının, kumandanlarının 
çağrısına uyarak vatanı kurtarmak için gidenler, cep
he gerisinde ticaret yapamadığı için, harp vurgunu 
yapamadığı için, üstelik ölenlerin dışında yaralı da 
döndükleri için bugün bunların büyük kısmı fakrü 
zaruret ve perişanlık içindedir. 

Benim vilâyetim, Kastamonu vilâyeti, işgal görme
diği için Millî Mücadeleye ve ondan evvelki Balkan 
Harbine, ondan evvelki harplere en çok asker vermiş 
vilâyettir, en çok şehit vermiş vilâyettir. Kastamonu 
vilâyetinin hangi köyüne gitseniz, hangi kasabasına 
gitseniz karşınızda mutlaka göğsünde birkaç tane 
istiklâl Madalyası olan insan görürsünüz; ama, on
lara bakarken içiniz sızlar, o İstiklâl Madalyasının 
sallandığı ceket binbir parça içindedir, kumaşı tanı
namaz hale gelmiştir^-

Bu bakımdan, bunlara karşı bugüne kadar gö
revimizi yapmakta geciktik. Üstelik son yıllarda 
birde bunun ticaretini yapan insanlar ortaya çıktı. 
Hiç harbe katılmadığı halde, hiç asker olmadığı hal
de İstiklâl Madalyası alıp maaş alanlar ortaya çıktı. 
Bu arada bir kısmı da, Millî Savunma Bakanlığının 
aldığı iptal kararı ile bir kısım insanlar da, hakiki 
gaziler de, Millî Mücadeleye hakiki katılanlar da 
mağdur oldular. Onların da mağduriyetinin bir an 
evvel giderilmesini ve haklarının verilmesini bekli
yoruz. 

Bugün bunlara bağlanmak istenen 750 lira ücret 
son derece azdır. Komisyon 500 liradan 750 liraya 
çıkartmıştır. Bir adımdır; ama bizim ölçülerimize 
göre azdır. Bugün bunların mevcutları belki 40 bin
dir, belki 30 bindir; ama her geçen gün mevcutları 
azalmaktadır. Belki 10 sene sonra bu kanun hük
münden faydalanacak bir tek kişi kalmayacaktır. O 
bakımdan Yüce Meclis bunlara verilecek miktarı tes
pit ederken, bütün bunları gözönüne almalı, her ge
çen gün çoğalacak değil, azalacak miktarı düşünerek 
bunlara 750 liranın üstünde 1 000, 1 500 lira gibi 
bir maaş vermekten kaçınmamalıdır. Benim teklifim 
750 liranın üstüne çıkmak 1 500 lira vermektir, Yüce 
Meclis tasvip ederse. Böylece, bunlara karşı göre
vimizi yapmış, yarın bunların arasına girdiğimiz za
man yüzlerine «rahatlıkla bakabilecek duruma gelmiş 
oluruz. 

Sabırla dinlediniz, saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
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Sayın Battal, Sayın Aykul, Sayın Değerli de tümü 
üzerinde söz istemişlerse de iki sayın üye şahsı adına 
konuştuğu için söz veremiyorum; özür dilerim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Nedir efendim?.. Yerinizden lüt
fedin.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Efendim, sayın milletvekil
lerinin ileri sürmüş oldukları bazı hususlar var. Yüce 
Meclisin bu hususta tenvir edilmesi gereğine inanı
yorum. Bu sebeple müsaade ederseniz kürsüden ifa
de edeyim Komisyonumuzun görüşünü. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Söz alan siyasî partilerimizin değerli sözcüleri ve 
sayın milletvekiilerimizin beyanları karşısında bazı 
hususların Yüce Meclise arz edilmesi gereğine inana
rak Komisyon adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, sayın siyasî partilerimizin 
sözcülerinin de ifade ettikleri gi'bi, İstiklâl Mücadele
sine katılmak suretiyle hayatını ortaya koyan ve bize 
genç Türkiye Cumhuriyetini bahşeden insanların bu 
hareketlerini para ile, ma'ddiyatla ölçmek mümkün 
değildir. Elbetteki Devletimizin ve milletimizin im
kânları müsait olsaydı bu rakamların çok üstünde 
•bunlara maddî birtakım imkânların sağlanması mil
letimizin öteden'beri sahip olduğu kadirşinaslığının en 
güzel örneği olurdu. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Devlet özel sek
töre verirken var da, buna niye vermiyor? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Ancak, bugünkü bütçe ve ma
lî imkânlar muvacehesinde, esasen Komisyonumuza 
sevk edilmiş bulunan bütün tasarı ve teklifler 500 
ilâ 600 lira arasında bir rakamı tespit ettiği halde, 
Yüce Meclisin bu husustaki düşüncesine tercüman 
olan ve O'na niyabeten görev yapan Komisyonumuz 
hu rakamı 750 lira olarak tespit etmiştir. 

Kanunun getirmiş olduğu yenilik sadece bundan 
da ibaret değildir. 1005 sayılı Kanunda, İstiklâl ma
dalyası verilen vatandaşlarımıza ödenen bu paraların 
haczedilmem es i hakkında herhangi bir hüküm yok 
iken, bu kanuna bu hüküm de konmuştur. 

Üçüncü bir yenilik : Bunların Devlet Demiryol
larına, Denizcilik Bankasına ve belediyelere ait taşıt 

araçlarında meccanen seyahat etmeleri ki, daha ön
ce sadece kendi şahıslarına tanınmış iken, bu defa 
zorunlu hallerde eşlerinin de birlikte bilâ ücret seya-* 
hat etmeleri gibi bir yenilik getirilmiştir. 

Eskiden 300 lira olarak verilen bu miktar 750 li
raya çıkarıldığı zaman bütçeye 280 ilâ 300 milyon 
lira arasında yeni bir malî külfet getirmektedir. Hal
buki, eskiden bütçeye getirdiği malî külfet, 200 mil
yon lira civarında idi. Bugün birçok değerli milletve
kilinin de ifade buyurdukları gi'bi bunların en az yan
lısı 73 ilâ 76 yaşlarında bulunmaktadır; buna rağmen, 
sayıları 53 bin civarındadır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Resmî rakam 42 
bindir. Elimde vesika var Emekli Sandığından. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Resmî rakam, evet, Maliye
den almış olduğumuz resmî rakam bu; Devletin kayıt
ları bu, bunun dışında bir şeye itibar etmemiz müm
kün değil, aksine bir beyanda bulunmamız da müm
kün değil. , 

Muhterem arkadaşlarım, KoreMe savaşanların da 
hu kanun kapsamı içerisine, bir önerge ile ithal edil
mesinin hatalı olacağı kanaatindeyiz; prensibine ta
raftar olmakla beraber. Zira, Kore'de savaşan Türk 
vatandaşlarından malul ve şehit olanlara, malumuâ-
liniz olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine göre maaş bağ
lanmaktadır. Ayrıca fevkalâde yararlık gösterenlere 
de özel kanunlarla maaş bağlanmıştır. O halde, Ko
re'de savaşan kahraman kardeşlerimize bu şekilde bir 
maaşın bağlanmasına taraftar olmakla beraber, bu
nun ayrı bir kanunla tanzim edilmesi gereğine inanı
yoruz. Aksi halde, Emekli Sandığından maaş alanlar 
var, özel kanunlarla maaş alanlar var, bunların dul 
ve yetimlerinin Emekli Sandığından maaş alanları 
var; bunlar bir önerge ile, bu kanunun bünyesi içe
risine ithal edildiği zaman, birtakım haksızlara yol 
açmış olacağız. Birtakım mükerrer ödemelere - bir 
kısmına az ödenirken diğer bir kısmına daha fazla 
ödenmesi gibi birtakım haksız ve yanlış tasarruflara -
yol açmış olacağız. 

İkincisi; Kanun tekniği yönünden de buna im
kân görmemekteyiz. Zira, bu kanunun ismi «Millî 
mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İs
tiklâl madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları
na vatanî hizmet tertibinden aylık verilmesine dair 
Kanun» dur. Böyle bir Kanunun bünyesi içerisine 
Kore'de savaşanların da ithal edilmesi, Kanun tekni
ği yönünden de hata olur. 
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- Kaldı ki, Hükümet bu hususta bir tasarı hazırla
mış ve Yüce Meclise sevk etmek üzeredir. Bunu gö
rüşecek olan Komisyonumuz, en kısa zamanda Yüce 
Meclisin huzuruna getirecektir. Ayrıca bu kanun ta
sarısı, Kıbrıs'ta savaşan kahraman Türk evlâtlarını da 
bünyesi içerisine almaktadır. Tasan hazırlanmış va
ziyettedir; biraz sonra Hükümet adına konuşacak 
olan Sayın Bakan bu hususta kafi malumat arz ede
ceklerdir. 

Efendim, burada bir beyana daha, Komisyon adı
na cevap verip, Yüce Meclise malumat arz etmekte 
de fayda mütalâa ediyoruz. Dendi ki : «Sadece ma
dalya alanlara bu maaş ödeniyor, almayanlara hiç 
ıbir şey verilmiyor». 

Değerli milletvekilleri, İstiklâl madalyası 4 Nisan 
1337 tarih ve 66 sayılı Kanunla verilmiştir. Bu Ka
nuna göre, Millî kahramanlık mertebesine erişmiş 
olanlara madalya verilmiştir. İkincisi; 24 Ocak 1340 
tarihli ve 400 sayılı Kanunla İstiklâl madalyası veril
miştir; bu da gönüllülere verilmiştir. Üçüncüsü; 
30 . 5 . 1926 tarih ve 869 sayılı Kanunla İstiklâl ma
dalyası verilmiştir. Bu Kanunla İstiklâl Savaşına bir 
gün dahi katıldığını tevsik eden herkese madalya ve
rilmiştir. O halde, İstiklâl Savaşına katılıp madalya 
almayan olmadığı gi'bi, maaş almayan da bahis ko
nusu değildir, 

Yüce Meclise bu hususları arz etmek üzere söz 
aldun, saygılar sunarım. 

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

kan, Komisyona soru sormak mümkün mü?... Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Komisyona soru sor
manız mümkün. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kore'de, Kıb
rıs savaşında bulunup da Emekli Sandığından kendi
sine maaş bağlanmış yurttaşlarımızın sayısı ne kadar
dır?... Dolayısıyle, sonradan bir yasa ile, kendileri
ne, Emekli Sandığı maaşının dışında, bu iki savaşta 
bulunanlara maaş bağlanması için dikkate alacakları 
yurttaşlarımızın sayısı ne olacaktır?... 

iBu hususta bilgi lütfedebilirler mi efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
AŞLAN (Devamla)— Sayın Başkan, Komisyon ola
rak bu hususta malumat veremeyeceğiz. Tasarıyı Hü
kümet hazırladığı için, bu hususu Hükümetin cevap
landırması yerinde olur. Çünkü, bir resmî kayda is
tinat etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Buyurun Sayın Özçelik. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Komis

yon üyesi dediler ki : «Bir gün' dahi İstiklâl Savaşı
na iştirak edenler madalyalarını almışlardır ve maaş
larını alıyorlar». Yüzlerce vatandaşın madalyası geri 
alındı. Benim kanaatim, doğru dürüst arşiv olmadı
ğı iç'in vatandaşlarımız... 

'BAŞKAN — Sayın Özçelik, lütfen sorunuzu so
run. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bu hususlar hak
kında ne düşünüyorlar?... 

BAŞKAN — Yanıi, «İstiklâl Savaşına iştirak et
miş, ancak maaş alamayan kişiler vardır. Bu arşiv 
hatasıdır.» diyorsunuz ve Komisyonun düşüncesini 
soruyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu şekildeki 
arşiv hatalarından dolayı İstiklâl Savaşına katıldığını 
tevsik edemeyenlerin, tespit davasıyle bu hususu tev-< 
sik etme imkânları vardır. Ancak, iştirak edip, firar 
etmiş ise, buna benzer halleri var ise maaş bağlan^ 
mamaktadır, dolayısıyle madalya da verilmemekte
dir. Eğer sonradan bu durumlar ortaya çıkar ise, ve
rilen madalyalar da geri alınmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Oylama işlem'ine iştirak etmeyen sayın üye?.. 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, Hükümet adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün huzurlarınızda müzakeresi yapılan İstiklâl 

Madalyası Kanunuyla ilgili, gazilerim'izin maaşları
nın artırılmasına taalluk eden kanun tasarısı, Hükü
met Programında Yüce Meclise yapılan vaatlerinin 
arasında idi. 12 Nisanda güvenoyu aldıktan sonra, 
'bir aylık müddet içerisinde Bakanlar Kurulu bu ka
nun tasarısını hazırlayarak Yüce Meclise takdim et
miştir. 

Bir arkadaştmızın da ifade buyurduğu şekilde, 
esasında bu kanun biraz da geç kalmış sayılabilir. Bu
na biz de Hükümet olarak iştirak etmek istiyoruz. 
Esasında huzurlarınıza çıkış sebebim de bu nedene 
dayanmaktadır. 

iMemleketin müdafasında ve savunmasında-zama
nı geldiğinde canını veren, can siperane çalışan ve 

669 — 
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bugün hayatta bulunan gazilerimizin kısmen de olsa 
maddî ve manevî imkânlarla donatılması için daha 
önce çıkarılan bir kanunla 300 lira olarak tespit edil
miş bulunan bu maaşların, bugün 750 liraya çıkarıl
masını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönlümüz daha 
fazla verilmesini de, şüphesiz arzu eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gaziler 300 lira aylık 
aldığı zaman, bunun bir yıllık malî külfeti 200 mil
yon lira idi. 300 liradan 750 liraya çıkarmakla bu
nun bütçeye bu sene tahmil edeceği külfet 300 mil
yon lira fazladır. Toptan olarak bu sene ödenmesi 
lâzıan gelen maaş, 750 lira üzerinden kabul edildiği 
takdirde, 500 milyon lirayı tutacaktır. Sayın Komis
yon sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bu Kanun tasarısı 
ile biz, Hükümet olarak, yalnız 300 liralık bir maa
şın 750 liraya çıkarılmasını değil, maaşlarına maddî 
sıkıntıları sebebiyle haciz konulmuş durumda bulunan 
kimselerin de, bundan sonra, çıkarılacak bu kanun 
ile, bu 750 liralık İstiklâl madalyasına müteveccih 
bulunan maaşlarının üzerine haciz konulmasını da 
önlemiş oluyoruz. 

Bir de, bunun dışında bir önemli madde olarak, 
bazı ahvalde gazilerimiz yaşlı, malul ve ihtiyar olmaj 

lan sebebiyle dışarda gezemeyecek veya bir seyahat 
yapamayacak durumdadırlar. Bir akrabasını, bir yakı
nını ziyarete veya bir hastaneye gidecekleri zaman 
tek başlarına gidemeyecekleri için, yanında eşlerimi 
götürmeleri de çok zaman maddî imkânsızlıkları sebe
biyle mümkün olmadığından, bu kabil ahvalde eşle
rinin de parasız olarak, Kanunda tasrih edilen Dev
let Demiryolları, Denizyolları gibi vasıtalarla gitmeleri 
imkân dahiline getirilecektir. 

Şimdi, konuşmamı bitirmek üzere iken, bir arka
daşımızın temennisine iştirak etmek istiyorum : Bu 
kanunun daha erken çıkarılması gerektiği hususunda 
aynı düşünceyi paylaştığımızı ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Hükümet olarak ge
tirdiğimiz tasarının, en mükemmel ve en iyi tasan ol
duğunu hiç bir zaman için iddia etmedik ve etmeye
ceğiz. Hükümet olarak Yüce Meclise sunmuş oldu
ğumuz tasarının Yüce Meclisin çok değerli üyelerinin 
müdahaleleri, ikazı, irşadı, yemi önerileri ile daha 
iyi bir şekle gireceğini, daha mütekâmil, daha güzel 
<ve daha çok ihtiyaca cevap verebilir bir kanun şek
linde çıkacağına inandığımız için, bu sebeple yapılan 
önerileri, teklifleri ve ikazları hüsnüniyetle ve çok ye
rinde, son derecede olumlu karşılamaktayız ve karşı
layacağız da. Ancak, bu nedenle şunu ifade etmek is
tiyorum : Gerçekten bu gazilerimiz maddî yönden 

[ çok sîkıntı içerisindeler. Birçokları yaşlıdır,. birçok -
I lan halen amansız bir hastalığın elinde pençeteşmelk-

tedirler. Bu kanunu Yüce Meclis ne kadar büyük bir 
sürat içerisinde, vüs'at içerisinde çıkarırsa o derece 
bu gazilerimize daha çok hizmet etmiş olacağız. 

'Bununla demek istediğimiz şudur : 1005 sayılı 
I Kanunun gerek marjinalinde ve gerekse birinci mad

de metninde de tasrih edildiği üzere, bu maaş ancak 
I Millî mücadeleye iştirak eden ve bu Millî mücadele

ye iştirak etmesi sebebiyle madalya almış olan kim
selerle ilgilidir. 

Şimdi biz Kore'de savaşa iştirak etmiş olan ar
kadaşlarımızı şanla şerefle anıyoruz, yaşayanlarının 
başımızın üzerinde yerleri vardır, vefat edenlere Al
lah rallim et ets'in; Türk tarihinin şanlı sahifelerine 
yeni kahramanlıklar eklemişlerdir. Bunlardan bir şey 
diriğ etmek mümkün değildir. Çünkü, bu Devletin 
gerçek sahibi onlardır, kanlarını dökerek bugün bize 
rahatça yaşama im'kânını vermişlerdir. Biz bu Kore' 
ye iştirak edenleri de bu kanunun içerisine soktuğu
muz takdirde, bunların İstiklâl madalyası almamış 
bulunması sebebiyle, bu maddenin metni içerisinde 
teknik yönden de bir mahzur görülecektir. Bu Ka-

I nun tasarısının bu oturumda çıkmasını Yüce Heye
tin son derece arzu ettiğini bildiğim için, bir hususu 
ifade etmek istiyorum : Bizim, Hükümet olarak Kıb
rıs'taki savaşa iştirak edenler ve Kore savaşına işti
rak edenler için yeni bir kanun tasarımız hazırdır; 
en yakın bir zamanda Yüce Meclise gelecektir. Onun 
da noksan tarafları olursa, onu da Yüce Meclis, ir
şat ve ikazları ile gerekli tadiller ve taslıihatlar yapıl
mak suretiyle; ayrı bir kanun olarak çıkaracaktır. 
Onu da bu Meclisten, en kısa zamanda, yine Danışma 
Kurulunun öneris'inden geçirilerek, hemen gündeme 
almak suretiyle, çıkarmış oluruz. 

Bunun dışında bir öneri ile geldiğimiz takdirde, 
muhtemelen Komisyonun geri alması, incelemesi ve 
sair sebeplerle belki bugün bu tasarı da çıkmayafei-
lir. Hem gündemimizdeki maddeleri azaltmak, hem 
de bu gazilere bu 750 liralık maaşın verilmesi husu
sundaki Kanunu Yüce Meclisten geçirir, hemen Se
natoya intikal ettirirsek, çok dalha büyük bir hizmet 

I etmiş olacağımıza inanmak istiyorum. 

Bu düşüncelerle Kore ve Kıbrıs savaşlarına işti
rak etmiş olan gazilerimiz için hazırlanmakta olan ka
nun tasarısının; kısa bir zaman .içerisinde, bu Kanun 
Senatodan çıkmadan bile Yüce Huzurlannıza geîece-

j ğirti nazarı itibare alarak, bu şektilde bu kanunun çı-
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karılmasına iltifat buyuruîmasını arz eder, Yüce He
yetinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şener Battal, söz sıranız vardı, 62 nci mad

deye göre söz hakkınız doğmuştur. Konuşacak mısınız 
efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — 1 nci madde ̂ sıra-
şmda söz alacağım ve konuşacağım efendim. 

•BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Ay&ul?.. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Konuşacağım Sa

yın Başfkan< 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

•• OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Kurtuluş Salvaşında vatanı kurtaran kahramanla
rımıza karşı saygımız büyüktür, iş saygı ile bitme-
meîidir, üzerkıize düşen görevlerimizi de yerine ge
tirmeliyiz. 

Şerefli ve yurtsever gazilerimizin sayıları azalmış
tır, ömürlerinin sonunda kendilerine karşı gereken 
ilgiyi göstermek yerinde bir iş olacaktır. 

Aslında İstiklâl madalyası veriliş şeklinde yanlış 
bir uygulama sürdürülmüştür. Savaşa girerek düşman
la Juyasıya savaşan çok sayıda gazi, bu şeref aylığın
dan yararlanamamıştır. Her yerde savaşa giren bu 
gazilerin bu maaştan yararlanamamaları büyük bir 
adaletsizlik ve haksızlıktır. Bu haksızlık halen özel
likle ortada durmaktadır. 

Bu kamın, çıktığı zaman gazilerimizin mağduri
yetlerinin bir kısmı giderilmiş olacaktır. Ortada de
vam eden ve uygulanmakta olan aksaklıkların da, ge
tirilen bu yasa ile giderilmesi yerinde olurdu. Bu ya
fada, uygulamadaki aksaklıkları giderici tedbirleri 
göremiyoruz, 

'Bu uygulama sonucu maaş alamayan gazilerimiz, 
alanlar karşısında ezilmekte ve büyük üzüntü duy
maktadırlar. Bu üzüntü içinde dünyadan göçüp gi
deceklerdir. Burada büyük bir adaletsizlik devam et
mekte, bunun giderilmesi için de gereken tedbirlerin 
alınma» en büyük temennimizdir. 

Askeri Yüksek Mahkemede bekleyen dosyaların 
göröşülmesii ve mahkemenin gereken kararı vermesi 
çok uzun sürmektedir. Bu yaşa gelmiş yaşlı ve saygı
değer kişiler Ankara'ya gelip gitmekteler ve bu çe
tin kış günlerinde büyük sıkıntı çekmektedirler. 

Çok saygıdeğer gazilerimizle ilgili işlemler bir an 
önce çözümlenmeli ve hakları en kısa zamanda ken
dilerine verilmelidir. 

Bugünkü hayat şartlarına göre, 300 lira gM bir 
ödeme gerçekten azdır ve bu para ile' geçinmek müm
kün değildir. Şeref aylıklarının bu miktardan 750 li
raya çıkarılması yerinde olacaiktır. Bu Yasanın çıka

rılmasını uygun buluyoruz. Malul gazilerimizin yap
tıkları hizmetin şerefi çok büyüktür. Bu şerefi anı 
saygı ile anar, kanunun yararlı olmasını diler, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 

Bu suretle, kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

'Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

20 ;. ,2 > 196S tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddelerinde değişiklik yapılmasa hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. —• 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nçi mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

!Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları süre
ce, vatanî hizmet tertibinden yediyüzelli lira aylık 
bağlanır. 

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık: bağlanmış olanlar hak
kında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç 
bir suretle haczedilemez. 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden do
layı kendilerine İstiklâl madalyası verilmiş olan Türk 
vatandaşları ve kendilerine refakati zorunlu olan eş
leri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç 
'hatları vasıtalarından subaylar I nei mevkide, diğer
leri II nci mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz 
seyahat edebilirler. Askerî ve Devlet hastanelerinde 
ücretsiz tedavi edilirler. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde şahısları adı
na Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Osman Aykul ve 
Sayın Tufan Doğan Avşargil söz istemiş bulunmakta
dırlar. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum. 

BAŞKA N •— Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Battal. Yetki belgenizi gönderdiniz mi efendim? 
Yetki belgeniz var mı Sayın Battal? 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Gönderiyorlar. Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. S. P, GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

1005 sayılı Kanun 1968 yılında ısdar olunduğun
da, büyük bir memnuniyet uyandırdı ve büyük bir 
ihtiyacı karşıladı. Ancak 1968 yılından günümüze ka-
darki tatbikatın bazı aksayan noktalarını, bazı ko
nuşmacı arkadaşlarımız, sözcü arkadaşlarımız dile 
getirdiler. Bendeniz de tatbikattan gelen bir kimse 
olarak, bu husustaki müşahedelerimi kısaca bilgile
rinize sunmayı ve birinci maddenin bu manada ha
yatiyetini ifade etmeyi ve düşündüklerimizü arz et
meye çalışacağım. 

'Muhterem arkadaşlarım, Danıştay tatbikatının hu
kukta klişeleşmiş bir prensibi yardır. O prensip de 
şu : «İdarenin hizmet kusurundan doğacak her türlü 
tazminat ve zararlar idareye aittir.» denir. Bu 1005 
sayılı Kanunun tatbikatında, hizmet kusurundan do
ğacak zararlar idareye yükletilmedi. Meselâ; istiklâl 
Harbine katılmış bir kimse, müracaat etti : «Bana 
madalya verilsin, maaş bağlansın...» Müracaatının ye
rine getirilmesi çok sıkı şeklî kayıtlarla bağlantılıy
dı. Noter, yemünli tercüman veya eski yazıyı bilenler
den yeminli vazifeliler, askerlik şube kayıtlarını gi
dip tetkik ettiler ve idare kendi kayıtlarının hâkimi, 
sahibi olarak onlara maaş bağlanmasına nihayet evet 
dedi. Sonradan idare, kendisi bu kararı veren idare, 
bu kararın tatbikçisi olan idare, kayıtları karıştırır
ken bir (F) harfi gördü. 

İstiklâl Harbinin harekâtı sırasında ve o devre
deki yazıcıların bir umumî seferberlik sırasındaki te
lâşları düşünülürse, fırka kelimesinin (F) harfini yaz
mış, fırka numarasını yazmamış. Bunun üzerine, O 
!(F) harfi notta, firar manasına gelir, diye İstiklâl Sa
vaşına katılmış gazilerin önemli 'bir kısmı bu ödeme
ye lâyi'k görülmedi, bazılarından geri alınma dava
ları açıldı. 

Başlangıçta bu geri alınma davaları mahkemeler
de musibet olarak karara bağlandı ve icraya kadar gtit-
ti, ömrünün son günlerinde icra memurunu kapısında 
gördü bu gaziler. 

Nihayet Yargıtayımız, biraz evvel sözlerimin ba
şında arz ettiğim «İdarenin hizmet kusurundan do
ğacak zararlar, idareye aittir» hükmünce bir tevhidi 
içtihad kararı verdi, böylelikle kendilerine ödeme ya-1 

pılmış olanlardan, yapılan ödemenin geri alınmaya

cağı hususu tekarrür etti,.ta ki bunu dermeyan etrne 
kaydıyle. 

Şimdi böyle olunca, tatbikatta büyük aksamalar 
meydana geldi. Bendeniz, 1 nci maddenin içinde mü
talâa edilebilirse de, bir ek geçici madde olarak ka-
ıbul buyurmanız için bir önerge takdim ettim. Bu 
önergede; her ne şekilde olursa olsun, İstiklâl Madal
yası almaya hak kazanmış olanlardan 'bu madalya
nın istirdat edilememesini, müktesep hak sayılmasını, 
keza yapılan ödemelerin geri alınamayacağını ve 
maaşlarının da devam etmesi gereğini ifade ettim. 

'Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bunun isti
nadı idarenin hizmet kusurundan mütevellit idi. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle olunca, 1 nci mad
denin bu şekilde hayatiyetini kabul etmek durumun
dayız. Ancak; grup sözcümüzün bu kürsüden sözle
rinin başında ifade ettiği bir husus daha vardı : Mil
lî Mücadeleye katılmış... Ama daha evvel Birinci Ci
han Harbine katılmış olanlar ne olacak, şayet bun
lar yaşıyorsa? Birinci Cihan Harbi de önemli bir 
harptir, o da 'bir vatan mücadelesidir. O halde, ona 
'katılanları da düşünmem'iz lâzımdır, fikrini ortaya 
attı. 

©endeniz bu görüşe katılıyorum, esasen Birinci 
Cihan Haribine katılmış, hattâ Balkan Harbine katıl
mış olanlara da 'bunun tanınmasının lüzumuna inanı
yorum. Bilesiniz ki bunlar 1 0 - 1 5 kişiyi geçmez. 

Millî Mücadeleye, Balkan Harbine, Birinci Cihan 
Harbine katılanlar ve İstiklâl Haribine katılanlar şek
linde 1 nci maddeye genişlik kazandınrsak, sanıyo
rum 1968Me Meclisimizin kabul ettiği kanunun ruh 
vo manasına daha büyük vuzuh getirmiş oluruz, da« 
ha büyük açıklık getirmiş oluruz. 

Ancak, bazı arkadaşlarımızda Kılbns ve Kore 
Hafbi için bir önerge verme temayülü var, ayrı harp
lerdir bunlar statüler itibariyle, mahiyetleri itibariyle 
ayrıdır, onun için onları ayrı bir kanun prosedürü 
içinde ele almanın lüzumuna, kanun tekniği yönün
den inanıyorum. 

1 nci maddeyi bu şekilde huzurlarınızda arz etmiş 
oluyorum. Bu getirdiğimiz tâdil teklifi ile 1 nci mad
de çok daha canlı hale gelmiş olacak, realiteye uy
gun hale gelmiş olacak ve 'böylelikle daha evvel maaş 
almış olanlardan mağdur olanların daha çok mağ
dur olmalarının önüne geçelim. 

Saygılarımızla bunu arz ediyorum, 1 nci madde
yi bu değişiklikleri ile musibet mütalâa ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. . ... 
Baş/kaca grup adına söz isteyen? Yok. 
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Şalhsı adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz 
ef eridim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerin
de, arkadaşlarımın kahramanlık ve edebî konuşmala
rını dinledim. Gerçekten konunun gereği olarak, bu 
yoldaki konuşmalara bendeniz de candan katılıyo
rum. Arkadaşlarımın konuşmalarına katıldıktan son
ra, konuyu dağıtmaya, kahramanlık ve edebî şekilde 
konuşmaya şahsen lüzum görmüyorum. 

Birinci madde üzerinde kısaca görüşlerimi arz et
mek üzere, yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Kanunun birinci maddesinde yazılı miktarı bugünkü 
hayat koşulları karşısında çok ve hem de pek çok az 
görüyorum. Miktar fevkalâde azdır. Bunu özellikle 
huzurlarınızda belirtmede fayda vardır değerli arka
daşlarım. 

Fakülte yıllarında bulunduğumuz sırada maliye 
hocamız, memur maaşlarını ve hayat koşullarını mu
kayese ettiği zaman, memur maaşlarının merdivenle 
çıktığını, fiyatların ise asansörle yükseldiğini söylerdi. 
Bundan tam 25 sene önce söylenen söz, bugünkü du
rumu kesinlikle belirmiş oluyor. Gerçekten bugün 
memur maaşları, memurun cebine giren para merdi
venle yukarıya doğru çıkıyor; fiyatlar ise asansörle 

- fırlıyor. 
Şimdi maddenin metninde 300 lira, 750 liraya çı

karılmak isteniyor. Bir piyasaya çıkalım; hepimiz ço
luk çocuk sahibiyiz, hepimiz de çıkıyoruz. Yumurta
nın tanesini 175 kuruşa bulamıyoruz. Bu gerçek. 
Çıkarılmak istenen bu miktar hakikaten bir çift ayak
kabı parası bile değildir. Hükümetin almış olduğu 
son zamlar kararıyle, kasaba gidiyoruz etin kilosu 
40 - 45 lira... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Kars için 
oldu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bu 
durum, Kars için oldu. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşım, üreticinin cebine giren miktar % 9, o karar
name ile yükletilen yük ise tüketiciye, dar gelirli me
mura •'% 40'tır. Bu, her halde Hükümetin, dikkatin
den kaçmıştır. 

Şimdi, kasaba gidiyoruz, etin kilosu 40 - 50 lira. 
Bugün milletvekilerinin maddî durumunu fena görmü
yorum, yani iyi. Bizim dahi ağzımız açıkta kalıyor. 
750 lirayı kendilerine biçtiğimiz zavallı gaziler ne yap
sınlar? Bunların evine ayda, bu durum karşısında ya-

j rım kilo et bile girmez. Konuşmamın başlangıcında 
da arz etmiştim, «kısa konuşacağım», demiştim. Onun 
için, 750 liralık miktarı fevkalâde az görüyoruz. Ar
kadaşlarımızla birlikte buna matuf bir önergemiz var
dır. Önerge 750 lira yerine 1 000 lirayı içeriyor. Sı-

I rası geldiğinde okunacak, lüzum görüldüğü takdirde 
tarafımızdan izah edilecektir. Önergenin o şekilde 
kabul edilmesini, madde metninin önergemiz parale-

I ünde değişmesini Yüce Heyetinizden istirham edece
ğim. 

Maddede noksan olan ikinci bir husus daha gözü
me çarpmış bulunuyor. Kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşlerini bildiren grup sözcüsü arkadaşları
mız da bu konuya dokundular. Gerçekten, kanun 
teklifindeki düşünce; gazilerin hayatta kalmalarına 
bağlı oluyor, gazilerin ölümü halinde - elbette ki ço
cuklarına intikal etmeyecek ama - hiç olmazsa dul 
kalan eşlerine intikali hususuna maddede yer' veril
mesini beklerdik. Gazi öldükten sonra dul kalan eşi 
perişan oluyor. Zaten fakrü zaruret içerisinde. Ar
kadaşlarımızla beraber buna dair bir önergemiz de 
var, sırası geldiğinde önerge okunacak, lüzum görü
lürse bunun üzerinde duracağız ve Yüce Heyetiniz
den kabulünü istirham edeceğiz. 

1 nci madde hakkındaki görüş ve kanaatlerim bu
dur. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım. 
Sayın Osman Aykul, 1 nci madde üzerinde söz is

temiştiniz, buyurun efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, 1 nci madde üzerin

de söz istediniz, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I istiklâl Savaşına iştirak eden gazilerimize öden

mekte olan 300 liralık aylık ücretin 750 liraya çıka
rılmasını öneren bu teklifin 1 nci maddesi üzerinde 
söz aldım. Yalnız buraya bir noktayı ilâve edeceğim, 
dikkatlerinizi çekerim. 

Değerli arkadaşlarım, bütün grup sözcülerinin ve 
teker teker milletvekili arkadaşlarımızın da bu kanun 
teklifi üzerinde polemiğe kaçacağı, «vatan, millet, 
sakarya» nutukları çekeceği bir tekliftir. Bugünkü ha
yat şartlan altından kendilerine 750 lira gibi çok cüzî 
bir parayı ödeyeceğimiz ve işlerinden çok az kişinin 
hayatta kaldığı bu insanlara burada uzun uzun nutuk-

J 1ar çekiyoruz. Halbuki, kanun teklifinin teknik ayrın-
I tılı iki maddesi var; eğer bir kifayetsizlik var ise, de-
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ğerli arkadaşlarımızın bunun düzeltilmesi için uzun 
uzun konuşmaları gerekirdi. Aslında, demin Danışma 
Kurulu önerisi ile bize dağıtılan kanun taşarı ve tek
liflerinin birçoğunu şu saate kadar buradan geçirme 
olanağını bulabilirdik; ama bir kısım arkadaşlarımız 
burada çıkıp İstiklâl Harbini anlatmaya başlıyor, bir 
kısım arkadaşlarımız şehit ve gazi nutukları çekiyor 
ve böylece de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
zaman israfına yol açılmış oluyor. 

Mümkünse, bundan sonraki çalışmalarımızda bu 
edebiyatı bir yana bırakmak sureti ile hiç olmazsa 
teknik ayrıntılar üzerinde çalışır kek, daha çok faydalı 
oluruz kanaatindeyim. 

Arz etmek istediğim konu şu 1 nci madde ile il
gili olarak: 

Değerli arkadaşlarım, bugün sayıları çok az olarak 
hayatta kalmış olan, yani sayıca 40 ilâ 42 bin olarak 
kalan ve 70 - 76 yaşlarındaki bu vatandşlarımızın 
ölümleri halinde geride bıraktığı dul eşleri vardır. Ge
lini bakmamaktadır, oğlu bakmamaktadır, perişandır. 
O halde, bunlar öldükleri zaman da, hiç olmazsa bu 
maaşlarının kocaya gitmemiş dul eşlerine intikal et
mesini öneren bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Bu önergeme iltifat ettiğiniz takdirde, ölen bu gazi
lerimizin geride kalan eşlerinin de perişan olmasını 
önlemek açısından, yüce Meclis daha faydalı bir iş 
yapmış olacaktır. Bu nedenle önergeme itibar etme
nizi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Avşargil. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle 1 nci madde üze

rindeki görüşmelerimiz bitmiş bulunmaktadır. Madde
ye ilişkin önergelerimiz var, geliş sırasına göre oku
tup, aykırılık önemi oranına göre de işleme koyaca
ğım efendim. 

Gelen önergeleri sırası ile takdim ediyorum efen
dim : 

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

sayılı Kaosun 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik ya
kılması hakkındaki kanun tasarısının 1 ve 2 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kopya Konya 
Faruk Sükan Özer Ölçmen 

Antalya Afyon Karahisar 
Faik Şarlar ibrahim Elmalı 

Niğde Ankara 
Mehmet Altıosoy Cevat önder 

Sakarya 
M. Vedat Önsal 

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

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının 
Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 
yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar -Kore' 
de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına, 
hayâtta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibin
den 85 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile 
tespit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak 
miktarda aylık bağlanır. 

Bu kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hak
kında yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir 
suretle haczedilemez. 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden do
layı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan Türk 
vatandaştan ile... 

BAŞKAN — Madde ikiyi sonra okuyalım Sayın 
Akova. Onunla ilgili önergeleri bilâhara efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz» 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Ankara İstanbul 
Hasan Özçelik Mustafa Kara 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple ken
dilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk va
tandaşlarına hayatta bulundukları sürece vatan hiz
meti tertibinden bin lira aylık bağlanır. 

Bu fıkranın böylece değiştirilmesi arz olunur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ;1 nci maddesinde 

yer alan «sürece» kelimesinden sonra aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini saygı ile öneririz. 

«... ve ölümleri halinde hayatta kalan dul eşlerine 
de ölünceye kadar.» 

Kayseri Hatay 
Tufan Doğarı AvşargU Sabri İnce 

Burdur Muğja 
Osman Aykul Halil Dere 
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Kars 
Hasan Yıldırım 

îzrriir 
Necear Türkcan 

Yozgat 
İlhami Çetin 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan istiklâl Madalyası verilmiş 

bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkındaki 1005 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarı ve tekliflerinde aşa
ğıdaki değişiklik önergemizi takdim ediyoruz. 

Gerekçesi ilişiktedir. 
Arz ederiz. 

İçel 
Hikmet Baloğlu 

izmir 
Remzi özen 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Muğla 
Halil Dere 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Değiştirilmesi istenen madde : 
«Madde 1. — Millî Mücadeleye katılan ve bu ne

denle kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, va
tanî hizmet tertibinden (85) gösterge rakamının her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpıl
masından bulunacak miktarda aylık bağlanmıştır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1005 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 

sebeple kendilerine istiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlarla Kdre ve Kıbrıs savaşlarına katılmış Türk va
tandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, Vatanî Hiz
met Tertibinden yediyüzelli lira aylık bağlanır. 

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

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiçbir 
surette haczedilemez. 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Burdur 
Osman Aykul 

içel 
Süleyman Şimşek 

Amasya 
Hasan Bütüner 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

' İçel 
Hikmet Baloğlu 

izmir 
Necear Türkcan 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte ölâri 1005 sâyıh Kanunun 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygdai.'rızia. 
Rize 

Sudi Reşat Saruhan 
Manisa 

M. Gündüz Sevilgen 

Bursa 
Emin Acar 

Adana 
Mehmet Hulusi Özkul 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

Madde 1. — 1005 sayılı Kanunla İstiklâl Madal
yası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden 
şeref aylığı bağlanması hakkındaki Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Bu aylığın miktarı 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 43 ncü maddesine ekli 1 numaralı cetvel
deki gösterge tablosunun 15 nci derece 1 nci kade
mesindeki göstergenin yarı değerinin her sene Bütçe 
Kanununda, tespit edilecek katsayı ile çarpılmak sure-, 
tiyle hesaplanır. Bu miktardan hiçbir surette vergi, 
resim ve harç kesilmez ve her ne sebeple olursa olsun 
haczedilemez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 1005 sayılı Kanun teklifinin 1 nci mad

desinde yazılı 750 liranın 1 000 liraya çıkarılmasını 
bugünkü hayat koşulları karşısında arz ederiz. 

Kars Antalya 
Hasan Yıldırım Fahri özçelik 

Bolu Bingöl 
Abdi Özkök Hasan Celâlettin Ezman 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1005 sayılı Yasanın 1 nci maddesi ile saptanan 300 

lira maaşın, günün geçim koşullan hazara alınarak 
en az ücret miktarına paralel olarak 1 200 TL. ya çı
karılmasını uygun bulmaktayız. 

Maaşın 1 200 lira olarak kabul edilmesini teklif 
ediyoruz. 

Artvin Burdur 
Ekrem Sadi Erdem Ali Sanlı 

Kastamonu Yozgat 
Sabri Tığlı İlhami Çetin 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1005 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

istanbul 
Süleyman Arif Emre 

Konya 
Şener Battal 

İstanbul 
İ. Fehmi Cumahoğlu 

Trabzon 
Lütfi Köktaş 

Adana 
Mehmet Hulusi Özkul 

Ek fıkra : Türk İstiklâl Harbinde bizzat-cephe 
hizmetlerinde çalışan, vatanın ve milletin selâmeti 
için savaşan (1899 doğumlular dahil) ve bu harbin 
sonunda terhis tezkeresi alan bütün gaziler, kimya 
kayıtları nazarı dikkate alınmaksızın işbu kanunun 
birinci maddesinden yararlanırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1C05 sayılı Kanun değişikliği

ne ilişik teklifin Bütçe Plan Komisyonunun kabul 
ettiği 1 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 1. — Millî Mücadele ile I. Cihan Harbi, 
Balkan Harbine katılmış ve hayatta bulunan Türk va
tandaşlarına hayatta bulundukları sürece vatanî hiz
met tertibinden yediyüzelli lira maaş bağlanır. 

Bu fıkra, kanunun evvelce uygulanması sırasında 
kayıtlardaki zühuller dolayısiyle hakkını alamamış 

olanlar ile askere alınıp sıhhî sebeplerle ihracedilmiş 
olanlara da şâmildir. 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Bursa 
Emin Acar 

Konya 
Şener Battal 

Nevşehir 
M. Sabri Dörtkol 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oylama işle
mine katılmayan sayın üye kaldı mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın. 

Önergeler üzerinde işleme geçeceğim Sayın Kara-
aslan. İçtüzüğümüzün 46 nci maddesine göre; Baş
kan, Başkanvekili veya Sözcü tarafından Komisyonun 
temsil edilmesi gerekiyor. Sayın Sözcü arkadaşımız 
yoklar, şimdi ayrıldılar. Sayın Sözcü arkadaşımızın 
gelmesini beklememiz gerekmektedir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Birleşime devam 
edelim. 

BAŞKAN — Oturumu, İçtüzüğe uygun olarak 
yönetmek zorundayım Sayın Tığlı. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Haklısınız; ama 
arkadaşımız bir an evvel gelsin. Genel Kurulu beklet
meye kimsenin hakkı yok. 

BAŞKAN — Ben de, bu arada gelmesi için rica 
ediyorum aynı zamanda. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devanı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkra
sının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin 
sondan 2 nci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının oylama işlemine 184 
sayın üye katılmış olup, 171 kabul, 1 ret, 3 çekinser 
oy kullanılmıştır. 

Bu suretle, kabul için gerekli çoğunluk olmadığın
dan oylama işlemi tekrar edilecektir efendim. 

Uluslararası Sivil -Havacılık Sözleşmelerinde Ya
pılan Değişikliklere İlişkin Protokollerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
oylama işlemine 181 sayın üye katılmış olup, 178 ka

bul, 3 çekinser oy verilmiş olup, 6 oy da iptal edil
miştir. Bu suretle, bu kanun tasarısında da sonuç al
mak için gerekli çoğunluk yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ifade ettiğim sayım sonuç
larına göre, salonda görüşmeler için gerekli çoğunlu
ğumuzun bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, Anayasa Mahkemesine üye seçimi 
yapmak ve denetim konularını görüşmek için 
28 . 1 . 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.22 

- * « * • " 
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VIII. •— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, ver
gi iadesi adı altında yolsuzluk yapıldığı iddialarına 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı (7/719) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı Halil 

Başol tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

• 16 ... 8 . 1975 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yah
ya Demirel'in hayalî bir firma kurarak Libya'ya mo
bilya ihracetmeden vergi iadesi adı altında Devletin 
sırtından milyonları vurduğu yolsuzlukları açığa çı
karan eski müsteşarın evinin kurşunlandığı, sizin ise 
hırsızlarla savaşan müsteşarı görevden alarak soruş
turmayı durdurduğunuz 8 . 8 . 1975 tarihli gazete
lerde yer almıştır. 

1. Sayın Başbakanın 11 . 8 . 1975 günü yayın
ladığı bir genelge ile tüm farklı davranışların önlene
rek suiistimallerle mücadele edilmesi isteğine rağmen, 
Başbakanın yeğeni Yahya Demirel hakkındaki mil
yonlara varan yolsuzluk ve suiistimal soruşturmasını 
başlatmayacak mısınız? 

2. Devleti yönetenlerin ve yakınlarının yolsuzluk, 
suiistimal alışkanlıkları dünyanın her yönetiminde her 
gün azalırken, sizin Başbakanın yakınıdır diye mil
yonlara varan yolsuzlukları örtmeye kalkmanızın ge
rekçesi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 1 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya No. : 1/49 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 .12 . 1975 tarih ve 7/719 - 2934/23580 

sayılı yazıları, 
Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen 16 . 8 . 1975 tarihli ya
zılı soru önergesindeki hususlara karşı cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur : 

Yahya Kemâl Demirel Firmasının hayalî firmala
ra mobilya ihracettiğine dair iddialar Bakanlığımız 
müfettişlerine tetkik ettirilmiştir. 

12 . 7 . 1975 tarihli Cumhuriyet ve Milliyet ga
zetelerinde yayımlanan iddialar üzerine, konunun 
tahkiki için Bakanlığımca 21 . 7 . 1975 tarihinde iki 
müfettiş görevlendirilmiştir. Yahya Kemâl Demirel 
Firmasının Kıbrıs, ttalya ve Libya'ya adlarına mo
bilya ihracettiği alıcı firmaların durumları, dış temsil
ciliklerimizden de bilgi alınmak sureti ile müfettişler
ce incelenip soruşturulmuştur. Önergede belirtildiği 
gibi, soruşturmanın durudurulması söz konusu olma
mış, hiçbir etki altında kalmadan tamamen mevzuata 
uygun yöntemler içinde soruşturmayı yürüten müfet
tişler, tahkikat sonucunu 14 . 11 . 1975 tarih ve 11/15 
sayılı raporla vermişlerdir. 

Müfettişlerin raporunda Inter - Tradimpex, Coma-
mar ve Etablissement Mopar adlarındaki alıcı firma
ların, Vaduz ve Londra ticaret sicillerinde kayıtlı ol
duklarının tespit edildiği belirtilmektedir. 

Yahya Kemal. Demirel Firmasının gerçekleştirdiği 
mobilya ihracatı iktidarımızdan önceki devrede yapıl
mış ve vergi iadeleri de yine o devrede ödenmiştir. 
Yukarıda da işaret edildiği gibi, konu ile ilgili yayım
ların yapıldığı 12 . 7 . 1975 tarihinden hemen sonra 
konunun tahkiki müfettişlere verilmiş ve iktidarımız
dan önce % 75 olarak tespit edilen iade nispeti 
% 40'a indirilmiştir. 

Durum, bundan ibarettir. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Of il
çesi köy yollarına ilişkin sorusu ve Köy işleri Baka
nı Vefa Poyraz'in yazılı cevabı (7/768) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
15 . 10 . 1975 

' Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Soru : 
Aşağıda isimlerini sunduğum 12 aded Of - Hay

rat köyleri çay bölgesidir. 600 - 700 bin nüfusludur. 
YSE'ye bağlı îyidere - Kayabaşı yolu 20 -. 22 Km. 
dir. Bu yol 15 yıldır işletmeye açılmıştır. Yolun viraj 
ve stabilizesi, kanava ve menfezleri perişan haldedir. 
Yol çok dardır. İki arabanın yan yana geçmesi birçok 
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trafik kazalarına sebebolmaktadır. Çay mahsulü Of 
Çay Fabrikasına taşınmaktadır. 

Vatandaşa bu yolun her yıl yapılması vaatlerinde 
bulunulmaktadır. Ovacık - Kiler'in emaneten kapla
ması 1975 programında vardı. İyidere - Kayabaşı köy 
yolları, sanat yapıları 1975 yılı programının 9 ncu 
sayfasında mevcudolduğu halde hiçbir yapım ele alın
mamıştır. 

Bölgeyi gezim sırasında bu hususun ilgili makam
lara ulaştıracağımı beyan etmiş bulunmaktayım. 

1. Bu yoldan istifade edecek, Ağaçseven, Başköy, 
Kiler, Korkut, Ovacık, Sarıkaya, Pınaraltı, Darılh, 
îkidere, Sarıbey ve Eskipazar yollarının ele alınıp 
alınmayacağı? 

2. Ele alınacaksa ne zaman programa alınacağı
nın bildirilmesi? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 19.1 . 1976 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06/04-46 
000 499 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sek. 26 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar 
Müd. 7/768 - 3069 sayılı" yazı : 

Tra.bzon Milletvekili Ahmet Şener tarafından ilgi
de kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettiril
miş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca hazırlanan Makine Yenileme ve 
Dengeleme Projesi çerçevesinde 1975 yılında yurda 
gelmeye başlayan yol yapım makineleri derhal hiz
mete konularak, soru önergesinde sözü edilen ve 1975 
yılı programında bulunan köy yolları ile sanat yapı
larının, 1976 yılında öncelikle yapılması cihetine gidi
lecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Vefa Poyraz 
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mardin 

Sağlık Müdürlüğünce açûan memuriyet imtihanına 
ilişkin sontsu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı (7/776) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

27 , 1 . 1976 O : 2 

1. 13.10.1975 Pazartesi günü Mardin İlinin 
Sağlık Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasasına göre imtihan açıldığı ifade edilmektedir. 

İmtihan hangi şartlar altında açılmıştır? 
İmtihanı yöneten komisyon kimlerden teşekkül et

miştir? 
İmtihan Komisyonu Başkanı kimdir? 
Komisyon kaç kişiden terekkübetmiştir? 
2. İmtihana kaç kişi girmiştir? Tahsil dereceleri 

nelerdir? 
3. İmtihanda kimler kazanmıştır? Ad ve soyadları 

ve doğum yerleri nedir? 
İmtihan neticesinde alınan memur adedi ve puvan 

sayısı nedir? 
İmtihan 657 sayılı Devlet Yasasının tayin ettiği 

şartlar altında cereyan etmiş midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 23 . 1 . 1976 

Bakan 
140 

Konu : Mardin Millet
vekili Sayın Talât Oğuz' 
un yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

7/776 - 3079/25195 sayılı yazınız. 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un Mardin Sağ

lık Müdürlüğünce açılan memuriyet imtihanına ait 
yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz'un yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru : 1. — İmtihan hangi şartlar altında açıl
mıştır? 

Cevap : 1. — İmtihan, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yeterlik ve yarışma sınavları Yönetme
liğine göre ihtiyaç üzerine açılmıştır. 

Soru : 2. — İmtihanı yöneten komisyon kimler
den teşekkül etmiştir? 

Cevap : 2. —• İmtihan komisyonu şöyle kurul
muştur : 

1. — Dr. Beşir Ersoyak (il Sağlık Müdürü), 
2. — Burhan Satana (Millî Eğitim Müdür Yar

dımcısı), 
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3. — Mithat Paşaoğlu (Eğitim Araçları Merkezi 
Başkan Yardımcısı), 

4. — Ekrem Dinçel (Devlet Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı), 

5. — Doğan Çiftçi (Sivil Savunma Müdürü), 
6. — Mithat Paşaoğlu (Sağlık Okulu Müdürü). 
Soru : 3. — İmtihan Komisyonu Başkanı kim

dir? 
Cevap : 3. — Komisyon Başkanı; il Sağlık ve 

Sosyal Yardım Müdürü Dr. Beşir Ersoyak'tır. 
Soru : 4. — Komisyon kaç kişiden terekküp et

miştir? 

Cevap : 4. — Komisyon 6 kişiden teşekkül etmiş
tir. 

Soru : 5. — İmtihana kaç kişi girmiştir? Tahsil 
dereceleri nelerdir? 

Cevap : 5. — İmtihana 300 kişi girmiştir. Bunla
rın 4'ü ortaokul diğerleri ilkokul mezunudur. 

Soru : 6. — İmtihanda kimler kazanmıştır? Ad 
ve soyadları ve doğum yerleri nedir? 

Cevap : 6. — İmtihanı kazananların listesi aşağı
dadır. 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Adı ve Soyadı 

Zekize Özer 
İbrahim Yakut 
Sakine Dilmen 
Hıdır Bingöl 
M. Salih Hazar 

Hıdır Demirtaş 
Abdullah Aksoy 
Muhsin Tunçel 
Mustafa Akalan 
Ömer Gün 
Fehmi Ok 
Şehmus Özdemir 
Fevzi Kurt 
Şehmus Yeşilbaş 
Cemil Ulutaş 
Nezir Pamukçu 
Nuri Akgül 
Süleyman Tanırgan 
Fahri Gök 
Hamit Abur 
M. Ali Bingül 
Hüseyin Aktürk 
Şehmus Dağdelen 

Yedekler : 
Hamit Ateş 
Vahap Ertaş 
Mehmet Beyazıt 
Mehmet Emin Yücedağ 
Ahmet Gök 
Yavuz İlhaner 
Süleyman Keşke 
Hasan Kazan 
Hıdıı Çokman 
Mehmet Ali Turan 
Mehmet Öğet 
İsmail Cicigül 
Süleyman Ökmen 
İbrahim Yeşilyurt 
Abdullah Öziş 

Yazılı 
notu 

8 
7 
7 
6 
9 

7 
7 
9 
9 
7 
8 

6 
8 
8 
8 
9 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

7 
7. 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

Sözlü 
notu 

9 
8 
8 
9 
7 

8 
8 
5 
5 
7 
5 

8 
5 
6 
5 
5 
5 

5 
6 
5 

• 5 
5 
5 

5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

Not ortalaması 

9 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
7 
7 
7" 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Dokuz 
Sekiz 

» 
» 
» 

» 
» 

Yedi 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Altı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Soru : • 7. — İmtihan neticesinde alman memur 
adedi ve puvan sayısı nedir? 

Cevap : 7. — İmtihandan sonra 23 memur alın
mıştır. Bunların aldığı notlar yukarıdadır. 

Soru : 8. — İmtihan 657 sayılı Devlet Yasasının 
tayin, ettiği şartlar altında cereyan etmiş midir? 

Cevap : 8. — İmtihanın, Yasanın tayin ettiği şart
lar içinde geçtiği Mardin Valiliğinin 6 . 1 . 1976 ta
rih ve 19/31 sayılı yazısından anlaşılmış bulunmak
tadır. 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon Vakfıkebir ilçesinin Dolanlı Ardikçatak Karayo
luna ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'in yazılı cevabı (7/778) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 27 . 1,0 . 1975 

Ahmet Şener 
Trabzon Milletvekili 

Trabzon - Vakfıkebir İlçesinin - Dolanlı Ardikça
tak 4 - 5 Km. yolu ile bu yolun dereçatı köprüsü se
nelerdir vaat edildiği hailde yapılamamıştır. Bu yo
lun ve köprünün 1976 yılı. yapım programına alına-
calkmıdır, alınmayacalksa sebepleri nelerdir? 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 19 . 1 . 1976 

Tetkik ve Plan. Koord. 
Kur. Bşk.lığı 

Sayı: 06/04 - 44/000497 
K o n u : Yazılı Soru Önergesi. Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sek. 26 . 12 . 1975 gün ve Kanun

lar Müd. 7/778 - 3089/25303 sayılı yazı: 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in ilgide kayıtlı 

yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bu
lunan yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

.Soru önergesinde belirtilen Vakfıkebir İlçesinin 
Dodanlı - Ardikçatak (4 - 5 km.) yolu ile bu yolun 
Dereçatı köprüsünün yapım işinin 1976 yılı programı
na alınması hususunda gerekli not alınmıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, me
murların 39 aylık birikmiş maaş farklarına ilişkin so
rusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene kon'un yazılı 
cevabı (7/794) 

27 : 1 . 1976 O : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık et
menizi rica ederim. Saygılarımla. 4 . 1 . 1975 

Aydın Milletvekili 
/M. Şükrü Koç 

1. — Devlet Memurları yasasının malî hüküm
lerini yürürlüğe koyan 1327 sayılı kanun gereğince 
memurlara ödenmesi gereken 39 aylık maaş farkları
nın 1975 yılı içinde ödeneceğine dair Maliye Bakan
lığınca eylül 1975 ayı içinde yapılan açıklamalar, bir 
hükümöt kararına dayanmakta mıdır? 

2. — Dayanmakta ise, şimdiye kadar bu karar 
niçin uygulanmamıştır. 

3. — Büyük çoğunluğu küçük derecelerde bulu
nan yüzbinlerce kamu - görevlisinin yasal hakkı olan 
bu aylık farklarının toplamı nedir? 

4. — Birikmiş ve henüz ödenmemiş bulunan bu 
ha'kedilmiş aylık farklarının ödeme gecikmesinden 
ötürü, memurlara herhangi bir faiz tahakkuk ettiril
mesi düşünülmekte midir? 

5. — Memurların 39 aylık birikmiş aylık farkları 
ne zaman ödenecektir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 22 . 1 . 1976 

BÜMKO : 111802-609/1738 
Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Şükrü Koç'un yazılı soru öner-
si hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 12 . 1975 ta

rihli ve 7/794/3lî4/25479 sayılı yazısı.-

İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan; Ay
dın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'a ait 4.11.1975 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve bu konuda
ki cevabî görüşümüz aşağıda takdim olunmuştur. 

1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinin iptali üze
rine ortay?, çıkan ve Anayasa Mahkemesinin 8.10.1974 
tarihli ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararına müs
teniden hak sahibi Devlet memurlarına ödenmesi ge
reken (39) aylık maaş farklarının tutarı 1 milyar 750 
milyon TL.'sidir. 

Söz konusu ödemenin yapılabilmesi için bu konu
daki gerekli ek ödenek kanunu tasarısının kanunlaş
ması icabetmektedir. 

Mezkûr ek ödenek kanunu tasarısı ise hazırlan
mış ve 1 . 12 . 1975 tarihinde T. B. M. M.'ne sunul-
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muş olup ödemelere adı geçen kanun çıktıktan son
ra başlanılacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi Eği
tim Enstitüsüne öğretmen tayin ve nakline ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Enlem'in yazı
lı cevabı. (7/800) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

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

' 5 . 1 1 . 1 9 7 5 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 
1. Bakan olduğunuzdan bu yana Gazi Eğitim 

Enstitüsünden kaç öğretmeni başka görevlere aldınız? 
2. Bu öğretmenler, Gazi Eğitim Entitüsü öğret

meni oluncaya kadar bilgi, beceri ve davranış yönün
den lisans üstü çalışmalarını ne kadar süre ve nere
lerde yapmışlardır? 

3. Milletimizin, büyük fedakârlıkları göze ala
rak yetişmelerini sağladığı^ ve dallarında otorite olan 
bu öğretmenleri ezmeye ve üzmeye vicdanınız nasıl 
razı olmuştur? 

4. Yeni atanan öğretmenler, kaç yıllık öğretmen
lik yapmışlardır, lisans üstü çalışmaları olmuş mu
dur? îmtihan ile mi atanmaları yapılmıştır? 

5. iki ve üç yıl önce Gazi Eğitim Entitüsünü bi
tiren öğretmenlerden kaç tanesi bu okula Öğretmen 
olarak verilmiştir? Bu öğretmenlerin, bu okulda öğ
retmenlik yapacak yetenekte oluşlarını kim ve nasıl 
saptamıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 1 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlâmento-İrtibat 
Say ı : 031.35 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/800-3120/25507 sa

yılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız ilişkte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Muğla Mületvekiii Halil Dere'nin yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız 

1. Gazi Eğitim Enstitüsünden yirmiaitı (26) öğ
retmen başka görevlere nakledilmişlerdir. 

2. Bir öğretmen asistanlığı süresinde 100 öğret
men projesinden 2 yıl İsviçre'ye, 1 öğretmen de yine 
100 öğretmen projesinden 1 yıl süre ile Almanya'ya 
gitmiştir. 

İki öğretmen 1416 sayılı Kanuna göre Alman
ya'ya, bir öğretmen de İngiltere'ye gitmiştir. 

Üç öğretmen Amerika'da, bir öğretmen de Al
manya'da lisans üstü eğitim görmüşlerdir. 

İki öğretmen Türkiye Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsünü! bitirmişlerdir. 

On dört öğretmen ise lisans üstü hiç bir eğitim ve 
öğretim görmemişlerdir. 

4. Yeni atanan öğretmenler beş yıl ve daha faz
la süre öğretmenlik yapmışlardır. Bir kısmının yurt 
içi ve yurt dışı lisans üstü çalışmaları vardır. Tayin
leri imtihanla yapılmamıştır. Ancak, tutum, davra
nış ve başarıları gözönünde tutulmuştur. 

5. İki ve üç yıl önce Gazi Eğitim Enstitüsünü 
bitiren öğretmenlerden, aynı okula öğretmen olarak 
verilen yoktur. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Baaknı 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Fi
listin Kurtuluş örgütüne ilişkin Başbakan'dan sorusu 
ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in yazılı cevabı (7/812) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle arz ede
rim. 

10 . 11 . 1975 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. Yarım asra yakın bir süredir milyonlarca Fi
listinli, emperyalizmin acımasız uygulanması sonun
da yurtlarını terk etmişlerdir. Yurtlarından zorla 
atılan bu insanların yerlerine, dünya emperyalizmi 

Orta - Doğuda jandarmalığını üstlenen İsrail devle
tini kurmuştur. Filistinliler, yurtlarına dönmek hak
lılıklarım dünya kamuoyuna duyurmak için uygarca, 
demokratik çabalarını sürdürmektedir. Filistinlilerin 
haklılığını hükümet ortağınız Sayın Necmettin Erba-
kan'la birlikte partisi M. S, P.'de kabullenmiştir. Siz 
Hükümet Başkanı olarak Filistinlilerin haklılığına 
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inanıyor musunuz? Yoksa yardımcınız Saym îirba-
kan'ıtı yanlış düşündüğü kanısında mısınız? 

2. Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistinlilerin temsil
cisidir. Dünya ülkelerinin çoğunda büroları vardır. 
Sayın yardımcınız Filistin Kurtuluş örgütünün yur
dumuzda da büro açmasını istemektedir. Siz Filis
tin Kurtuluş Örgütünün yurdumuzda büro açmasına 
izin verecek misiniz? 

3. Hükümet ortağınız, Başbakan Yardımcınız 
ve M. S. P.'si Genel Başkanı İsrail ile ilişkilerimizin 
kesilmesini önermektedir, tsrail ile ilişkileri kesmeyi 
düşünmekte misiniz. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 20 . 1 . 1976 

Siyasî İşler Gn. Müd. SİOD 
Sayı : SİOAİB-58-12 

Konu : Soru önergesine cevap Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 29 Aralık 1975 gün ve 7/812-3138/25579 sayılı 
yazısı. 

(b) Başbakanlığın Kanun ve Kararlar Tetkik Da
iresi Başkanlığı 7 Ocak 1976 gün ve 106-39/01127 sa
yılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez'in Sa
yın Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesine tara
fımdan hazırlanan cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini müsadelerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

SORU :1 
Filistin Kurtuluş Örgütüne Türkiye'de bir büro 

açtırılacak mıdır? 

CEVAP : 1 
Türkiye'nin Ortadoğu ihtilâfındaki bilinen tutumu

nun tayininde Arap ülkeleriyle mevcut yakın dostluk 
ilişkileri önemli rol oynamıştır. Şüphesiz bu tutu
mu, Türkiye'nin hak ve adaletin yerine getirilmesine 
atfettiği önem de geniş ölçüde etkilemiştir. Daha 
1947 yılında Filistin'in bölünmesi kararına Birleşmiş 
Milletlerde itiraz eden Türkiye, 1967 harbini müte
akip kuvvet yolu ve olup bittiler ile toprak kazancı 
ve siyasî avantaj sağlanmasına karşı olduğunu, Ku
düs dahil, işgal altındaki Arap topraklarında İsrail 
tarafından girişilen tek taraflı tedbirlerin kabul edile-

27 . 1 . 1976 O : 2 

I meyeceğini çeşitli vesilelerle belirtmiştir. Türkiye, İs-
I raiTin Kudüs dahil 1967 savaşında işgal ettiği bütün 
I Arap topraklarım tahliye etmesinin ve Filistinlilerin 
I millî meşru haklarının tanınmasının bölgede âdil ve 
I devamlı bir barışın tesisi için vazgeçilmez iki temel 
I şart olduğunu açıklamıştır. 

I İşte bu anlayışla Birleşmiş Milletler 29 neti Ge-
I nel Kurulunda Filistinlilerin millî meşru haklarım, 
1 bu arada şelf - determinasyon hakkını tanıyan ve Fi-
I listin Kurtuluş Teşkilâtını Filistinlilerin tek meşru 
t temsilcisi olarak kabul eden karara ortak sonucu olan 
I Türkiye, bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulun-
I da Filistinlilerin millî meşru haklarının gerçekleşti-
I rilmesini, Filistinlilerin Birleşmiş Milletler şemsiyesi 
I altında girişilecek bütün barışçı çabalara katılmasını 
I öngören kararlan desteklemiş, Filistinlilerin millî meş-
I ru haklarının kullanılmasını incelemek üzere kurulan 
I Komiteye üye olmuştur. Türkiye, Golan Cephesinde-
I ki barış gücünün 6 ay daha uzatılmasını, 12 Ocak 
I 1976 tarihinde Güvenlik Konseyinin Filistin sorunu 
I dahil Ortadoğu ihtilâfını görüşmek üzere toplanma-
I sini ve bu konudaki görüşmelere Filistin Kurtuluş 
I Teşküâtının davet edilmesini öngören Güvenlik Kon-
I şeyi kararını da memnuniyetle karşılamıştır. 

I Filistin Kurtuluş Teşkilâtı yetkilileri Türkiye'nin 
I 29 ve 30 ncu Birleşmiş Milletler Genel kuralların

daki tutumundan dolayı duydukları memnuniyeti Hü-
I kümetimize bildirmişlerdir. 

Türkiye'nin Filistin Kurtuluş Teşkilâtı ile ilişki
lerine 1975 Şubatından itibaren devamlılık getirilmiş, 

I tarafımızdan Kahire Büyükelçimiz, Filistin Kurtuluş 
I Teşkilâtı tarafından ise, teşkilâtın Kahire'deki Siya-
I sî Büro Başkanı bu münasebetleri yürütmekle görev-
I lendirilmiştir. Malumları olduğu üzere Filistin Kur-
I tuluş Teşkilâtı Siyasî Daire Başkanı Faruk El Kad-
I dumi 1975 Ağustos ayında memleketimizi ziyaret et-
I mistir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılan görüşmeler her 
I iki taraf açısından da yararlı olmuştur. Bu ziyaret so-
I nunda yayınlanan bildiride de belirtildiği üzere, Fi

listin Kurtuluş Teşkilâtı ile temaslarımızın sürdürül-
I mesi kararlaştırılmıştır. Devam eden temasların ta-
/ rafların birbirlerinin sorunlarını daha * iyi anlamala-
ı rina vesile teşkil edeceğine inanılmaktadır. Filistin 

Kurtuluş Teşkilâtının memleketimizde bir büro aç-
I ması konusu da Filistin Kurtuluş Teşkilâtı ile ara-
I mızda sürdürülmekte olan bu temas ve görüşmelerin 

bir cüz'ünü teşkil etmektedir. Filistin Kurtuluş Teş-
I şilâtı ile ilişkilerimizin bütün veçhelerinin olumlu yön-
j de gelişmesi temenni olunmaktadır. 
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SORU : 2 
Türkiye'nin israil ile ilişkilerini kesmesi konusun

da tevcih edilebilecek bir soruya aşağıdaki mealde 
bir cevap verilebilir. 

CEVAP : 2 
Bilindiği üzere Filistin meselesi ilk defa Birleşmiş 

Miletlerde görüşüldüğü zaman Tüfkiye Cumhuriyeti 
Filistin'in taksimini öngören teklifin 1947 yılında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oylanmasında 
aleyhte oy kullanmıştır. Ancak tasarı diğer üyelerin 
oyları ile kabul edilmiştir. Bu suretle israil Devleti 
kurulmuş ve israil ile bu sırada savaşa giren Mısır, 
Ürdün, Suriye ve Lübnan bu ülke ile 1949'da Ro
dos'da ayrı ayrı mütareke anlaşmaları imzalamışlar
dır. israil 1949 yılında Birleşmiş Milletlere üye ola
rak kaibul edilmiştir. Türkiye bu karara da müspet 
oy vermeyerek çekimser kalmıştır. Türkiye, israil'i 
ancak 1950'de resmen tanımıştır. Bu tanıma israil'in 
bölgede mevcudiyetini tanımaktan ibarettir. Yoksa İs
rail'in haksız davranışlarını tasvip anlamına gelme
mektedir. 

Nitekim Tüfkiye Arap - israil ihtilâfının devam 
ettiği sonraki yıllarda daima Arap ülkelerinin görüş
lerini desteklemeye devam etmişir. Gerçekten, 1956 
Arap - israil savaşında israil'in saldırısını kınaya
rak Tel Avıv'deki elçisini geri çekmiş ve bir daha 
büyükelçi yollamamıştır. O zamandan beri elçiliği
miz bir Maslahatgüzar'la idare edilmektedir. 

1967'de israil Hükümet merkezini Tel Aviv'den 
Kudüs'e nakledince bazı devletler hilâfına, Türkiye 
Kudüs hakkındaki Birleşmiş Milletler kararlarının 
ihlâline razı olmadığını göstermek üzere Maslahatgü
zarlığı Tel Aviv'de tutmaya devam etmiştir. 

Malumları olduğu üzere, Türkiye'nin halihazırda 
israil ile mevcut kültürel, ekonomik ve ticaret ilişki
leri asgari seviyeye indirilmiş bulunmaktadır. 

8. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, trak
tör ithalât ve satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Basol'un yazılı 
cevabı. (7/820) 

M'ilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

11 . 11 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. — Traktör, ithalâtı ile ilgili 29 Ocak 1975 ta

rihli karar, tamir, balkım, yedek parça ve diğer hiz
metleri gerektiren traktör ve biçerdöver gibi tarım 
makamlarının ancak «yegane temsilci» tarafından it
hal edilmesini öngörmekte ve yegâne temsilcilik yet
kisini, Pancar Ekicileri Birlili A. Ş.'ye vermekte idi. 
4 Ekim 1975'de Hükümetinizce yayımlanan bir ka
rar ile bu yetki kaldırıldı. Yetki kaldırma kararınızın 
gerekçeleri nelerdir? 

2. — Söz konusu kararınızın yayımlanmasından 
hemen sonra, bir özel firmanın Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlılına başvurarak, ingiltere'den 5 5C0 
adet Massey - Ferguson 135 tipi traktör ithal et
mek için izin istediği doğru mudur? 

Doğru ise : 
a) Firmanın adı nedir? 
b) Firmaya kimler, kaçar TL.'lik hisse ile or-' 

taktır? 
c) Firmaya istediği izin verilmiş midir? 
d) İzin verilmişse, ithalât başlamış mıdır? 

e) İthalât gerçekleştiğinde, firma ve uzantıları
nın kârları, resmî fiyat üezrinden kaç milyon TL., 
piyasa fiyatı üzerinden kaç milyon TL. olacaktır? 

3. — Bundan 4 - 5 ay önce, Pancar Ekicileri 
Birliği A. Ş.'nin 1968 sterlinden ithal ettiği trak
törler için söz konusu firmaca açıklanan ithal fi-
yatmm 2 500 sterlin olduğu doğru mudur? Doğru 
ise, bu iki ithal fiyatı arasındaki farkı nasıl açıklar
sınız? 

4. — İngiltere'de bulunan bazı kişilerin, ucuz fi
yatla topladıkları kullanılmış Massey - Ferguson trak
törlerini boyayıp, imalât yılı ve şase numaralarını de
ğiştirdikten sonra ithalâtçı firmaya sattıkları bunun 
ise ithalâtçı firma kârını büyük ölçüde artırdığı, 
basında yer alan idialardandır Hükümetiniz, bu id
diaların doğru olup olmadığını araştırmak ihtiyacı 
duymakta mıdır? 

5. — Sanayicilerin traktöre zam isteğinin Fiyat 
Kontrol Komitesince reddedilmesi üzerine montaj 
fabrikalarının üretimi kıstıkları doğru mudur? Doğ
ru ise, Hükümetiniz, söz konusu fabrikaların tam 
kapasite ile çalışmalarını sağlamak için ne gibi ted
birler almıştır, ya da almayı düşünmektedir? 

6. — Bu günlerde, resmî fiyatı 80 bin TL. olan 
bir traktörün karaborsada, 12Q - 130 bin TL.'ya sa
tıldığını bilmeyen yok gibidir. Hükümetiniz, köylüle
rimizin traktör karaborsacıları tarafından soyulmala
rını önlemek için ne gibi tedbirler almıştır? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 1 . 1976 

Dıştıcaret Genel Sekreterliği 
İthalat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 20-420.2- 1599 
Konu : Traktör Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarihli 7/820-3150/25639 sayı

lı yazıları 
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe tarafından Sa

yın Başbakanımıza yöneltilen yukarıda tarih ve sayısı 
kayıtlı yazıları ilişiğinde tevdi edilen soru önergesi 
ile ilgili hususlar aşağıda arz olunmuştur. 

1. — 29 . 1 . 1975 tarihli Resmî Gazete'de yayım
lanan Tebliğe ek 4 . 10 . 1975 tarihli Tebliğde yegane 
temsilcilik şartının aranmaması; Yegane temsilcilerin 
tarım aletleri konusunda piyasada monopol yaratma
maları için, serbest rekabet piyasasının oluşturulma
sı ve çeşitli firmaların serbest rekabet şartları içinde 
malî imkânlarıyle piyasanın ihtiyacı olan tarım alet
leri arzını yaratmaları amacıyle değiştirilmiştir. 

2. — Yukarıda belirtilen Tebliği takiben birçok 
firma Massey Fergusson 135 tipi traktör ithal etmek 
için ilgili mercilere müracaat etmişlerdir. 

Ancak, 1975 yılında ilgili mercilere iletilen talep
ler tetkik edilerek, FOB 1 983 83 lik en uygun fiyatı 
veren Pancar Ekicileri Birliği A. Ş.'nin talebi karşı
lanmış ve gerekli ithal müsaadesi verilmiştir. Diğer 
firma talepleri ise kesinlikle reddedilmiştir. 

Ancak, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında
ki Tebliğ gereğince; Bedelsiz ithalatla yolcu refakatın-
da belli yaştaki traktörlerin ithaline müsaade edil
mektedir. 

Yukarıda belirtilen usullerin dışında herhangi bir 
yoldan ülkemize traktörün girmesi sözkonusu değil
dir. 

5. — Fiyat Kontrol Komitesinin yerli üretici fir
maların fiyat artırma taleplerini reddetmesi üzerine, 
Traktör fabrikalarının üretimlerini yavaşlattıkları ke
sinlikle doğru değildir. 

1975 yılında fiilen gerçekleştirilen üretim miktarı 
33 000 adet civarındadır. 1974 yılında ise gerçekleşen 
bu miktar 25 640 adetti. 

Yerli imalatçıların 1974 yılına oranla değişmeyen 
bünyelerine rağmen, 1975 yılında % 29'luk bir üre
tim fazlası yaratmışlardır 

6. — Tarım kesiminin son yıllarda kooperatifler 
şeklinde teşkilâtlanması neticesinde, çiftçinin ihtiyacı 
olan tarım aletlerini ekonomik açıdan alabilecek se
viyeye gelmesi ve yolcu nakil vasıtalarının ulaşama
dığı yörelerde yolcu nakli ile tarımsal ürünlerin nak
linde traktöre ihtiyaç duyulmasının her geçen yıl art
ması, traktöre olan talebi her yıl arttırmaktadır. Bu
na karşılık traktör arzının ise aynı hızla artmadığı 
görülmektedir. 

Bu nedenle, 1975 yılında Fiyat Kontrol Komitesi
nin tespit ettiği fiyatlara rağmen traktör arzının çok 
üstünde olan traktör talebi piyasada fiyatın zaman 
zaman normalin üstünde teşekkül etmesine neden ol
muştur. 

Buna karşılık alınan tedbirlerle, ilk etapta 70 000 
adet civarında traktör arzı yaratmak için 4 ncü mad
dede belirtilen kanallardan faydalanılmıştır. Daha son
ra, yerli üretici firmaların kapasite artırımları için ta
lep ettikleri tevsi projelerinin neticelendirilmeleri ya
nında John Deree markalı traktörün kuruluş proje
sine teşvik belgesi verilmiştir. 

Bu durum karşısında, 1978 yılı sonlarında yuka
rıda belirtilen bir kısmı ihracata dönük projelerin ta
mamı neticelenmiş olarak üretime başlayacağından 
yıllık traktör imalatının 90 000 adet civarında olaca
ğı programlanmıştır. Böylece traktör talebi fazlasıyle 
karşılanmış olacağından fiyat farklılıkları da köklü 
bir ekonomik çözüm bulmuş olacaktır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

3. — Pancar Ekicileri Birliği A. Ş.'nin MF 135 ti
pi teraktör için ibraz ettiği proforma faturadaki bi
lim fiyatı FOB 1 983,83 dir. Anılan traktör için diğer 
firmaların ibraz ettikleri proforma faturalardaki birim 
fiyatı ise FOB 2 338.43 dir. Bu nedenle yalnız Pan
car Ekicileri Birliği A. Ş.'nin talebi uygun görülmüş 
ve gerekli ithal müsadesi verilmiştir. Diğer talepler 
ise reddedilmiştir. 

4. — 1975 yılında ilân edilen ithal listelerinde yer 
alan bütün maddeler, İthalât Yönetmeliği'nin 33 ncü 
maddesinde belirtilen «İthal Rejimi Kararı esasları 
dahilinde eski, kullanılmış, yenileştirilmiş mallar ile 
kusurlu (defolu), standart dışı (subastandart), yatık 
(zamanla dayanıklılığını yitirmiş) ve düşük kaliteli 
mal ithal edilemez» esasları dahilinde ithali gerçek
leştirilir. 

Söz konusu traktör de Liberasyon II listesinde 
yer aldığından, anılan madde hükümleri dahilinde it
hal olunurlar. 
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9. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz in, Gire
sun ilinde yapılan ve yapımı devam eden Devlet yo
luna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in yazılı cevabı (7/843) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
Duyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 
18 . 11 . 1975 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
1. Giresun ilinde 1974 yılında Karayolları Genel 

Müdürlüğünce yapılan veya yatırılan Devlet yolu 
miktarı kilometre olarak ne kadardır? 

2. Giresun ilinde 1975 yılında yapımı devam 
eden Devlet yolu var mıdır, varsa bu yol nerede ve 
ne zaman tamamlanacaktır? 

3. Giresun il merkezini ve limanını dahile bağ
layacak bir yol yapımı düşünülmekte midir, düşünü
lüyorsa bu yol için etüt ve proje yapılmış mıdır? 
Yapılmamışsa etüt ve proje çalışmaları baş
lamış mıdır? Böyle bir yolun yapımına ne 
zaman başlanacaktır, Giresun il merkezini ve 
limanını dahile bağlayacak bir devlet yolu dü-
şünülmüyorsa bunun nedenlerini açıklar mısınız, 
o takdirde Giresun limanının varlığı ne olacaktır? 

4. Giresun il merkezi ile Alucura ve Şebinkara
hisar ilçeleri arasında karayolu ulaşımı, yılda 6 ay 
dağ ve orman içi köy yollarından zorlukla sağlanabil
mekte ve her yılın Kasım ayı ortalarından, Mayıs 
ayı sonuna kadar 6 ayda da bu iki ilçenin yolları 
tamamen kapanmaktadır, Giresun il merkezini Alu
cura ve Şebinkarahisar ilçelerine ulaştıracak, devamlı 
açık kalacak karayolu yapımı düşünülüyor mu? 
Düşünülüyorsa bu konudaki çalışmalar hangi safha
dadır, ve Giresun - Alucura - Şebinkarahisar yolla
rının yapımına hangi yılda başlanacaktır? Bu yol
ların malî portesi, yapım masrafları kaç lira olacak
tır? 

5. Giresun'da yapımı devam eden ve yapımına 
başlanacak olan kaç il yolu vardır ve bunların adları 
nelerdir? 

6. Giresun ayrım Kovanlık il yolunda 1975 yılı 
bütçesinde tahsisatı 4 milyon lira olarak ayrılmış ol
masına rağmen, 1975 yılında çalışmalar olmuş mu
dur? Çalışmalarınız olmuşsa Kovanlık yolunda 
1975 yılında kaç kilometre yol yapılmıştır. Çalışma-

27 a 1 , 1976 O : 2 

ı larınız olmamışsa bunun nedenini açıklar mısınız? 
Kovanlık yolunun açılmamış olmasından yılda sadece 
Devlet Orman İşletmesinin nakliye farkından kay-

I binin 4,5 milyon lira olduğunu biliyor musunuz? Ko
vanlık yolunun yapımına kaç yılında başlanmıştır ve 
hangi yılda yolun yapımı tamamlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 26 . 1 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 254 

Konu : Giresun Milletvekili Orhan 
Yılmaz'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi. Başkanlığına 
tlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve 7/843-3225/25910 sa-

J yılı yazınız. 
Giresun ilinde yapılan ve yapımı devam eden Dev

let yoluna ilişkin, Giresun Milletvekili Orhan Ysl-
I maz'ın yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmış

tır. 
1. 1974 yılında Giresun ili içinde iki yönde 

I Devlet yolu çalışması yapılmıştır. 

I a) Devlet yollan devam eden yol yapımı prog-
I ramında bulunan Giresun - Şebinkarahisar yolunda 
I 11 km. lik kesimin altyapısı ve sanat yapıları tamam-
I lanmıştır. Aynı yolda 1975 yılında yapılan çalışma -
I larla Kotana'ya kadar olan 36 km. lik kesim standart 
I olarak tamamlanmıştır. 

I b) Devlet yollan devam eden ihaleli yol yapımı 
I programında bulunan Keşap - Espiye (Armelit Var-
I yantı) yolunun 1 8 - 3 3 km. leri arasında alt ve üst 
I yapı çalışmaları yapılmıştır. 

I 2. 1975 yılında yapımına devam edilen (1 nci 
maddede) adı geçen yollardan Giresun - Şebinkara-

I hisar yolunun 1979 ve Keşap - Espiye (Armelit Var-
1 yantı) yolunun ise 1976 yılında tamamlanması öngö-
I rülmüştür. 
I 3. Giresun il merkezini ve limanı dahile bağla-
I yan yol, yapımı devam eden Giresun - Şebinkara-
I hisar yoludur. Kotana'ya kadar olan 36 km. si biti-
I rilmiş bulunan söz konusu yolda Kotana - Şebinka-
I rahisar kısmının etüt ve proje çalışmaları devam et-
I mektedir. 
I 4. Yukarıdaki maddelerde durumu hakkında bil-
I gi sunduğumuz 107 km. uzunluktaki Giresun - Şebin-
I karahisar Devlet yolunun yaklaşık proje bedeli 
I 70 000 000 lira ve 1974 yılı sonuna kadar harcaması 
j 20 370 000 liradır. 

686 -
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5. Giresun ilinde, (Giresun - Espiye) ayrımı - Ka-
rabulduk, Giresun yarımı - Kovanlık, (Giresun - Es
piye) ayrımı - Yağlıdere, Dereli - Yavuzkemal yo
lunun Kürtün - Kotana arası, Alucra ayrımı - Mirı'de-
val (Çamoluk) ve Gölova - Çamoluk il yollarında 
yapım ve onarım çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu yollardan, (Giresun - Espiye) ayrımı - Kata-
bulduk yolu ile Alucra ayrımı - Mindeval yollarının 
yapım ve onarımları 1975 yılında tamamlanmıştır. 

Giresun ilinde, 1976 yılı Yatırım Program tasarı
sında yeni il yolu bulunmamaktadir. 

6. Giresun ayrımı - Kovanlık yolu, il yolları 
devam eden yol yapımı programına 15 milyon lira 
takribi maliyetle 1965 yılında alınmıştır. 1974 yılı 
sonuna kadar 4 665 000 lira harcanarak km. 2 - 2 1 
arasında yeni bir yolun yapımına başlanmıştır. Km. 
0 - 2 arası düşük standartlı ve zayıf stabilizeli, 2 - 1 9 
arası eksik sanat yapılı ve zayıf stabilizeli, 19 - 21 
arası ise eksik sanat yapılı tesviye haline getirilmiş
tir. 

Yolun 1975 yılı ödeneği 4 milyon liradır. Bölge 
makine parkının yetersizliğinden geri kalan işlerin 
ihaleli olarak yapılmasına karar verilerek km. 21 iie 
Kovanlık arasının 8 072 094,77 lira 1 nci keşif be
delli alt ve üst yapı işleri 1975 yılında iki defa iha
leye çıkartılmışsa da talip bulunmadigradan ihale 
edilememiştir. Keşfe esas birim fiyatlarda yüzde on 
artırma yapılarak hazırlanan 8 853 033,24 liralık 
1 nci keşfe göre iş yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Bu 
iş için sari mukavele yetkisi verilmiştir. 

Programda öngörülen ödenek sağlanabildiği tak
dirde bu yolun yapımı 1978 yılında bitirilmiş olacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana İmar Planında-yapılan değişikliğin onaylan
masına ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nu
rettin Ok'un yazıtı cevabı (7/845) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 18 . 11 . 1975 
Emin Bilen Tümer 
Adana Milletvekili 

Soru : 
Mülkiyeti Adana Özel İdaresine ait, Ada

na Belediye hudutları içerisinde bir kısmı Türkiye 
Jokey Kulübünün at yarışları tertip etmek için hipod-
rum olarak kullanılan, yaklaşık 550 bin m- arsa İl 
Genel Meclisinin almış olduğu bir kararla beş yılda 
yapılmak ve 49 yıl intifa hakkı bedelsiz olarak Genç
lik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiş, İl Genel 
Meclisinin bu kararı Adana Belediye Meclisi tara
fından olumlu karşılanarak imar tadilatı yapılarak 
bu yer spor tesisleri sahası olarak ayrılmış olduğu 
halde, imar tadilatı Bakanlığınızca onaylanmamış
tır. 

Onbirlerce yurttaşımızın faydalanacağı, nüfusu 
500 bine yaklaşan belde halkının ihtiyacını karşıla
mayan yetersiz tesislerden kurtulacağı, bu olumlu 
değişikliğin Bakanlığınızca onaylanmaması bir nevi 
kumar oynama vasıtası olan at yarışlarını spora ter
cihi anlamını taşımaktadır. 

1. İl Genel Meclisinde Adalet Partili üyelerin 
muhalefetine rağmen alınmış bu kararın Bakanlığı
nızca imar plan değişikliği onaylanmayarak politik 
bir gaye güdülmekte midir? 

2. Hipodrum olarak kullanılan bu yerin spor 
tesislerine tahsis edilmemesinin sakıncaları varsa 
nelerdir,- bu sakıncalar hipodrum için de geçerli değil 
midir? 

T r 
İmar ve İskân Bakanlığı 26 . 1 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 27 
Sayı : 235 

Konu : Adana Milletvekili S. Emin 
Bilen Tümer'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/845-3227/25912 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili S. Emin Bilen Tümer'in 
tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Başkanlıkla
rına verdiği, gereği için ilgideki yazı ile Bakanlığıma 
gönderilen; Adana imar planında yapılan değişikliğin 
onanmasına ilişkin yazılı soru önergesine karşılık 
olarak hazırlanan cevap iki kopye halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
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T. C. 
İmar ve tskân Bakanlığı 26 . 1 . 1976 

Özel 
27 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in yazılı soru 
önergesine karşılıktır. 

Adana şehri hipodrum alanının, olimpik spor 
tesislerine tahsisi için Adana imar planında değişik
lik yapılmasına ilişkin Adana Belediye Meclisinin. 
25 . 11 . 1975 gün ve 258 sayılı kararının onaylan
ması ile ilgili olarak yaptırılan incelemede : 

1. Adana şehri hipodrum yerinin olimpik spor 
tesisleri olarak değiştirilmesini ihtiva eden Adana Be
lediye Meclisinin imar planında değişiklik yapılma
sına dair kararının 28 . 1 i . 1975 gün ve 479 sayılı 
yazı ile Bakanlığa intikal etmiş olduğu, imar plan
larında yapılacak değişikliklerin usul ve biçimini be
lirten 14 . 8 . 1975 gün ve 5435 sayılı genelgeye aykırı 
olmasına rağmen konunun önemine binaen incele
meye alındığı, 

2 - a) Halen hipodrum alanı olarak kullanılan 
bu yerin, olimpik spor sitesi için yeterli olmadığı, 
yüzölçümünün az olduğu, gelişme imkânlarının bu
lunmadığı, 

b) Söz konusu yerin civarının imar planında 
sanayi tesislerine tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

Bu nedenle; 

3. 6785 sayılı İmar Kanununun 29 ncu maddesi 
gereğince teklif bazı kayıtlarla değiştirilerek imar 
planında önerilmiş bulunan çalışma alanlarına (Sa
nayi, depolama, pazarlama vs.) hizmet edecek semt 
spor alanı olarak uygun görülmüş, gerekli düzeltme
lerle 9 . 1 . 1976 gün ve 230 sayı ile onaylanmıştır.. 

Görülüyor ki konu teknik niteliktedir. Teknik ko
nuların politik gayeler yönünde çözümlenmeleri söz 
konusu edilemez. 

Bakanlıkça Öngörülmüş olan bu tadilen onaylama 
uzun ve yapıcı incelemeler ve şehir planlamasının ge
rekli kıldığı teknik zorunluklar sonucudur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

/ / . — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Mer
kez Bankasında açılan dövize çevrilebilir mevduat 
(DÇM) hesabına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/849) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın

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

19 . 11 . 1975 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

1. Merkez Bankası nezdinde açılan dövize çev
rilebilir mevduat (DÇM) hesabının son bir yıllık seyri 
nedir? 

2. Batılı ülkeler bankerlerinden ülkemize akıtılan 
bu mevduat için, devletin garantisi zorunluğu nede
niyle, şimdiye kadar ne kadar faiz ve komisyon öden
miştir? 

3. DÇM. yoluyla sağlanan dövizlerin ve miktarı 
sanayi yatırımlarına, ne miktarı ithalatın finansma
nına tahis edilmiştir? 

4. Tahsis edilen DÇM dövizlerinden resmî ku
ruluşlara, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve özel sek
töre tahsis oranları nedir ve kimlere yapılmıştır? 

5. Yüksek faiz ve komisyon ödenerek sağlanan 
para kurlarının değişmesi nedeniyle meydana gelen 
farkları devletçe ödenen DÇM hacminin giderek bü
yümesi Hükümetinizce teşvik edilmekte midir? 

6. Yabancı sarrafların Türkiye'deki özel itha
latçı firmalara sağladığı döviz kredileri karşılığında, 
bir yıl içinde piyasaya ne miktarda Türk Lirası sü
rülmüştür? 

T .C. 
Maliye Bakanlığı 20 . 1 . 1976 

Ankara 
Hazmiüt: KKD 

Sayı : 593580-09/98 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 . 12 . 1975 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/849 - 3231/25917 sayılı 
yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç tarafından, Dö
vize Çevrilebilir Türk lirası mevduat (DÇM) hesapla
rı hakkında yazılı soru Önergesinde cevaplandırılma
sı istenilen hususlar yazımız ekinde sunulmuştur. 

Gereğine müsadeleri arz olunur. 
Yılmaz Erkenekoh 

Maliye Bakam 

!İ. — DÇM Hesapları Kambiyo işletmelerine ta
vassuta yetkili Bankalar nezdinde açılmakta olup, açı
lan hesaptaki dövizler T. C. Merkez Bankasına dev
redilmektedir. 
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D Ç M Hesaplarının Ocak - Aralık 1975 ayları iti
bariyle toplamı aşağıda gösterilmiştir. 

Milyon $ 

Ocak 1975 
gubat 1975 
Mart 1975 
Nisan 1975 
Mayıs 1975 
Haziran 1975 
Temmuz 1975 
Ağustos 1975 
Eylül 1975 
Ekim 1975 
Aralık 1975 

146.6 
145.8 
131.6 
121.2 
139.9 
433.7 
650.8 
732,6 
804.5 
859.2 
997.3 

2. D Ç M Hesaplarına herhangi bir komisyon öde
mesi söz konusu değildir. D Ç M Hesaplarının ihdas 
edildiği 9 . 6 . 1967 tarihinden buyana yıllık olarak 
ödenen faiz miktarları aşağıda kaydolunmuştur. 

,$ 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 Eylül sonu itibariyle 

139 
83.185 

484.941 
1.121.094 
1.092.172 

13.431.057 
14.553.176 
9.697.590 
7.533.924 

3. D Ç M Hesaplarına yatırılan dövizler T. C. M er -
kez Bankasındaki genel döviz pozisyonu içine girmek
tedirler. 

4. D Ç M Hesaplarına yatırılan dövizler genel 
döviz pozisyonu içine girdiğinden bunların Dışticaret 
Rejimi dışında sektör itibariyle tahsisi yapılmamakta
dır. 

5. D Ç M Hesaplarındaki döviz mevduatına yal
nız faiz ödenmektedir. Bu hesaplardaki dövizler kul
lanılıncaya kadar T. C. Merkez Bankasının Türkiye 
dışındaki muhabirleri nezdinde açtırdığı depo hesap
larından aldığı % 6 ve % 7 oranındaki faizler nazarı 
itibare alındığında DÇM hesaplarının ödenen faiz yö
nümden büyük bir problemi olmadığı kanaatına varıla
bilir. 

6. DÇM Hesapları döviz mevduat hesaplarıdır. He
sap sahibi ile hesabın açıldığı yetkili banka arasında 
hukuki bir durum ihdas eder. Üçüncü şahıslar söz ko
nusu değildir. 1975 Aralık sonu itibariyle DÇM He

saplarından T. C. Merkez Bankasına tevdi edilen dö
vizler mukabili ilgili yetkili bankalara 11.219.625 TL. 
tevdi edilmiştir. 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Yatağan Dipsiz içme suyu inşaatına ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/853) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracı olmanızı say
gılarımla rica ederim. 20 . 11 . 1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

S o r u : 
1. — Muğla Yatağan Dipsiz içme suyu inşaatı 

niçin durdurulmuştur? 
2. — Bu projeye bugüne ka!dar ne kadar harcama 

yapılmıştır? 
3. — İnşaatın tamamlanması için daha ne ka

dar ödenek gereklidir? 
4. — Projenin tamamlanması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 20.1.1976 

Tetkik ve Plân. Koord. Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/04 - 56 - 000572 

Konu: Yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sek. 30 . 12 . 1975 gün ve Kanun. 
Müd. 7/853 - 3241/26008 sayılı yazınız : 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından, ilgide 
kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettiril
miş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş olup, is
tenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Bakanı 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 

önergesi cevabı 
İ. Muğla - Yatağan Dipsiz Içmesuyu inşaatına 

1974 yılında başlanmış, 1975 yılı içinde ikmali mak-
sadıyle birkaç defa ihaleye çıkarılmış ise de talip bu
lunamamıştır. 

2. Bu projeye 1 890 000 TL. harcanmıştır. 
3. inşaatın tamamlanması için daha 500 000 TL. 

harcanacaktır. 
4. Proje 1976 yılında tamamlanacak ve hizmete 

girecektir. 
13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab

zon - Tonya ilçesinde kurulan Süt Mamulleri Koope
ratifine ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
razın yazılı cevabı (7/858) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Sayglıarımla. 21 .11 . 1975 

Ahmet Şener 
Trabzon Milletvekili 

Soru : 
Trabzon - Tonya ilçesinde jersey süt ineği yetiştir

me ve ıslahı projesi yürütülmekte olup, yerli inekleri 
jersey boğaları ile tabiî tohumlama yapılması için 
boğa istasyonu açılmış ve Fİ , F2 ve F3 dölleri alı
narak, süt üretimi artırılmıştır. Bu nedenle; fazla-
laşan süt miktarının kıymetlendirmesi için vatandaş 
tarafından Süt Mamulleri Kooperatifi kurulmuştur. 
Bu kooperatif ortakları tarafından Süt Mamulleri 
Fabrikası kurulmuştur. 

1. Bu kooperatife Köy İşleri Bakanlığı tarafın
dan yapılan, 

a) Hibe ve 
b) Borçlandırma kredileri var mıdır? 
2. Varsa miktar ve tarihlerini gösterir bir cetvel 

halinde bildirir misiniz? 
T. C 

Köy İşleri Bakanlığı 19 . I . 1976 
Tetkik ve Plan. Koord. 

Kur. Bşk. lığı 
Sayı : 06/04 - 45 - 000498 

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sek. 29 . 12 . 1975 gün ve Kanunlar 

Müd. 7/858 - 3246/26013 sayılı yazı : 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener tarafından il

gide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal et
tirilmiş bulunan yazılı soru önergesi incelenmiş olup 
istenilen bilgiler ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Vefa Poyraz 
Köy İşleri Bakanı 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazılı soru 
önergesi cevabı 

(Trabzon Tonya ve Köyleri Kalkınma Kooperatif
lerine verilen yardımlar) 

Yılı Hibe Kredi Toplam 

1970 200 000 — 200 000 
1972 — 500 000 500 000 
1974 100 000 300 000 400 000 
1975 712 800 — 712 800 

Toplam 1 812 800 
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14. — Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'int Ge
libolu ilçesinin Güneyli köyü hudutları içerisindeki 
Hazine arsalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/897) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
derin saygılarımla arz ederim. 1 . 1 2 . 1975 

Çanakkale Milletvekili 
HaSan Sever 

Gelibolu ilçesi Güneyli köyü hudutları içerisinde 
Atıf bey Çiftliği denilen yerleri Haşmet ve Avni Eken 
ekip biçmektedirler. Bu çiftliğe bitişik ve her iki or
tağın tapusu olmayan 600 dönüm bir Hazine arazisi 
olduğunu köylüler bütünüyle bilmektedirler. Nitekim 
bir ay önce bu 600 dönüm arazi köylüler tarafından 
sürülmüştür. Muhtar hakkında kovuşturma açılmış
sa da sonradan serbest bırakılmıştır. Kaymakamlık 
Haşmet ve Avni Ekenlerden tapu istemiş onlar da 
yalnızca zilliyetlik iddia ederek; men'i müdahale ka
rarı almışlardır. Bu durum karşısında: 

1. — Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Güneyli Kö
yünde Hazineye ait ve kayıtlı veya kayıtsız (tapulu -
tapusuz) yer var mıdır? 

2. — Hazinenin malik olduğu yerler varsa; Hazi
nenin sahip çıkıp çıkmadığını? 

3. — Sahip çıkmıyorsa nedenlerinin neler oldu
ğunu? 

4. — Tüm Güneyli Köylüleri ile Haşmet ve Av
ni Eken'in arazilerinin miktarı ne kadardır? 

5. — Avni ve Haşmet Eken kardeşlerin Hazineye 
temin ettikleri gelir vergi olarak ne kadardır? 

6. — Hazineye ait arazileri işledikleri bilinen Av
ni ve Haşmet Eken'in; bunun karşılığında bedel öde
yip ödemediğinin? 

7. — Hazine hakkını aramayan, korumayan, sa
vunmayan mahallî maliyeyi temsilci ve yetkilerinin 
haklarında şimdiye kadar bir işlem yapılıp yapılma
dığının? 

8. — Şimdiye kadar Çanakkale ili Gelibolu Ya
rımadasında; büyük topraK sahipleri ile Maliye ara
sındaki davaların Maliye aleyhine kaybının önlen
mesi için ne gibi tedbirlerle önleneceği konusunda 
neler düşünüldüğünün tarafıma bildirilmesini... 
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T. C 1 
Maliye Bakanlığı 22 . 1 . 1976 

Mile: 3251 - 7127/76-Şb. 2/1 Md. 1390 
Konu : Soru önergesi 
Hk. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

30 . 12 1975 gün ve 7/897/3335 - 26383 sayılı yazı. I 
İlgideki yazınıza ekli Çanakkale Milletvekili Ha-

.san Sever'in yazılı soru önergesi incelendi. 
Önergede sayılan hususlar hakkında Bakanlığı

mızda doküman bulunmadığından bugünkü tarih ve 
3251 - 7127/995 sayılı yazımızla Çanakkale Valiliğin
den bilgi istenilmiş olup, alınacak cevaba göre so
nundan ayrıca bilgi verileceği arz olunur. 

Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, TA- I 
RİŞ'ten çekirdeksiz üzüm alan ihracatçılara ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ceva
bı. (7/898) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygı
larımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Soru : 
Basına yansıyan haberlere göre, ihraç etmek üze- } 

re TARİŞ'ten 700 - 706 kuruştan aldıkları 9 No. lu 
üzümü ihracatçıların ve tüccarların bir kısmı aracı- I 
lar kullanmak sureti ile özellikle Alaşehir ilçesinde 
tekrar TARİŞ'e 10.00 liradan satmaktadırlar. 

Malûmları olduğu üzere TARÎŞ 9 No. lu natü- i 
rel üzümü üreticiden 10 liradan almakta ve bu yıl I 
alınan bir karar ile ihracatçıya 706 kuruştan devret
mektedir. Henüz üreticilerin ellerindeki üzüm tama
men alınmadan bu uygulamaya gidildiği için ihracat- I 
çılardan ve tüccarlardan bir kısmının elinde kalan I 
üzümleri tekrar TARİŞ'e ve 10 liradan satabilmesi I 
mümkün olmaktadır. 

TARİŞ Genel Müdürü Orhan Daut da bu haberi" 
doğrulamış ve «Bu konuda bize de ihtar yapıldı... Bu I 
üzümler arasında ihracatçının da bir miktar üzümü I 
bulunmaktadır. Bunların sayısı 1 5 - 2 0 çuvalı geç- I 
mez» demektedir. I 

Bu duruma göre, I 
1. — İhracatçılardan bir kısmının ihraç etmek I 

üzere TARİŞ'ten 706 kuruş fiyatla aldığı üzümlerin | 
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bir miktarını tekrar TARİŞ'e ve 10.00 liradan sattı
ğı TARÎŞ Genel Müdürünün ifadesi ile kesinlik ka
zanmış bulunmaktadır. 

Bu miktar ne kadardır. Hazinenin uğradığı zarar 
ne kadar olmuştur? 

2. — Küçük bir hesap sonucu anlaşılacağı üzere, 
bu yılki çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesine göre, ilk 
kararname ile Devlet destekleme alımları için ayrılan 
bir milyar yüz milyon (1 100 000 000) liranın yetiş
mesi gerekmektedir. Yanlış karar ve yanlış uygulama 
sonucu ek kararname çıkarma ihtiyacı hissedilmiş ve 
Hazine 400 milyon lira ek yük altına sokulmuştur. 

Birkaç ihracatçıyı kayırma pahasına Hazineyi 
milyonlarca lira zarara sokanlar hakkında gerekli 
kanunî soruşturma yapılmış mıdır, veya yapılacak 
mıdır? 

3. — Üretici olmadığı halde, ihracatçının aracı 
olarak kullandığı kaç kişiye Alaşehir Ziraat Odasın
dan üretici belgesi verilmiştir 

4. — Bu yıl. TARİŞ ihraç edilmek üzere hangi 
ihracatçılara, kaç kuruştan ne miktar çekirdeksiz 
kuru üzüm devretmiştir? 

5. — 1975 ürününden TARİŞ'in ve ihracatçıların 
ihraç ettikleri toplam çekirdeksiz kuru üzüm mikta
rı ne kadardır ve kaç kuruştan (ya da dolar) ihraç 
etmişlerdir? 

6. — Üzüm ihracatçılarına ödenen vergi iadesi 
türleri ve oranı ile toplam miktarı nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26.1.1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19 - 322.91.20 609 

Millet Mecisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
İlgi: 30 . 12 . 1975 tarihli ve 7/898-3336/26384 

sayılı yazıları. 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok tarafından Ta-

riş'in çekirdeksiz kuru üzüm alım ve satımları ile ilgili 
olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesin
deki soruların cevapları sırasıyle aşağıda arz edilmiş
tir. 

1. Bilindiği üzere, 1975/76 sezonunda standart 
9 No. çekirdeksiz kuru üzüm destekleme alım fiyatı 
üreticinin korunması ve zarara uğramamasını teminen 
bir yıl önceki seviyesinde 10 TL./Kg. olarak tespit 
edilmiştir. Bu fiyat, kilo başına 190 kuruş Fob mas-
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rafı ve taban fiyatının ilânı tarihindeki 1 $ . = 14,25 
TL. kur esas alındığında 835 Ton'lık ihraç fiyatına 
tekabül etmektedir. Ancak, bugünlerde dış piyasalar
daki rekabet edebilir fiyat seviyesi 600 $/Ton civa
rında bulunuyordu. Diğer taraftan, 1974/75 sezo
nundan müdevver takriben eldeki 25.822 ton üzüm 
stoklan ile 115.000 ton tahmin edilen 1975 rekoltesi
nin mümkün olduğu kadar süratle ihraç edilerek de
ğerlendirilmesinde ihracatçı tüccarın imkânlarından da 
yararlanmanın yerinde olacağı düşünülmüştür. Tücca
rın piyasaya girebilmesi için taban fiyatı ile dış piya
sa fiyatları arasındaki farkı giderebilecek vergi iade
si oranının ise i% 35 civarında olması gerektiği tespit 
edilmiştir. Çekirdeksiz kuru üzümde bu kadar yük
sek vergi iadesi uygulanmasının doğurabileceği sakın
calar gözönünde tutularak, Traiş'in cari dış piyasa fi
yatlarından FOB masraf düşülmek suretiyle buluna
cak Türk lirası fiyatlar üzerinden ihraç edilmek kay
dıyle ihracatçıya üzüm vermesi uygun görülmüştür. 

Bu uygulamaya geçilirken, Tariş'çe, ihraç edilmek 
kaydıyle tüccara satılan üzümlerin aracılar vasıtasıyle 
tekrar Tariş'e dönmemesi için gerekli tedbirler de 
alınmıştır. 

Şöyle ki; 
Tariş'ten ihraç etmek üzere üzüm talep eden ihra

catçı önce bu üzümün dış satış bağlantısını yaptığını 
izmir İhracatçı Birliklerine tevsik etmekte ve buna is
tinaden oradan aldığı bir belge ile Tariş'e müracaatı
nı yapmaktadır. Tariş ihracatçıdan malı ihraç edece
ğini gösterir bir taahhütname ve taban fiyatı ile tüc
cara satış fiyatı arasındaki farkı karşılayacak mik
tarda bir teminat mektubu almaktadır. Bilahara ihra
catçının bu malı fiilen ihraç ettiğini gümrük çıkış be-
yannamesiyle tevsik etmesi üzerine teminat mektubu 
kendisine iade olunmaktadır. 

Diğer taraftan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Tariş muhtelif bölgelerdeki kooperatifleri vasıta
sıyle kooperatif merkezlerinde ve borsalarda üretici 
belgesi ibraz eden üreticilerden çekirdeksiz kuru üzüm 
destekleme mubayaası yapmaktadır. Mubayaa edilen 
üzümlerin kooperatif depolarına teslimi sırasında, bun
ların, alım yapılırken alınan numunelere uyup uyma
dığı kontrol edilmekte, numunelerine uymayan par
tiler sahiplerine iade olunmaktadır. Bu şekilde numu
neye uymayan ve eski mahsûl karıştırılmış üzüm tes
lim edilmek istendiği Alaşehir Üzüm Tarım Satış Ko
operatifi Yönetim Kurulu ve Müdürü tarafından tes
pit olunmuş ve keyfiyet Tariş Genel Müdürlüğüne in
tikal ettirilmiştir. 

Bunun üzerine, konuyu incelemekle görevlendirilen 
Birlik müfettişi, 1975 yılı Kasım ayı içerisinde muhte
lif tarihlerde Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi
ne 53 şahıs tarafından cem'an 1.534 çuval numuneye 
uymayan ve eski mahsûl karıştırılmış çekirdeksiz kuru 
üzüm teslim edilmek istendiğini, bunların 1403 çuva
lının sahiplerine iade olunduğunu, 4 şahsa ait 131 çu
valın ise kendilerine çağrı yapılmasına rağmen sahip
leri tarafından geri alınmadığını saptamıştır. Söz ko
nusu bu üzümler için Tariş'çe herhangi bir ödeme 
yapılmamıştır. 

2. 8 . 8 . 1975 tarihli ve 7/10347 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile 1975 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm 
destekleme alımlarıyle görevlendirilen Tariş'e ürünün 
alımı ve işlenmesi için l 100 000 000 TL. reeskon-
tabl kredi tahsis olunmuştur. Ancak 115.000 ton 
civarında tahmin edilen rekoltenin tamamının, dış pi
yasa fiyatlarının taban fiyatının bir hayli altında ol
ması nedeniyle Tariş'e gelme durumu karşısında, bu 
kredinin alımların aksamadan devamına yetişmiyece-
ği düşünülerek müstahsile bekletilmeden ödeme yapı
labilmesi için 400 000 000 TL. ek kredi tahsisi yolu
na gidilmiştir. 

Nitekim Tariş'çe üreticiden alınan 99.333 ton çe
kirdeksiz kuru üzüme ödenen bedel prim ve ortak ol
mayan üreticilere ödenen çuval bedelleriyle birlikte 
998 000 000 TL. civarındadır. % 20 oranındaki iş
letme kredisi ise 199 600 000 TL. tutmaktadır. Ay
rıca, T. C. Ziraat Bankasınca her üç ayda bir tahak
kuk ettirilen faiz ile bankaca alınan ekspertiz, bakım 
masrafları da kredi limiti içinde mütalâa olunduğun
dan ek 400 000 000 TL. kredi ihtiyacı açıkça orta
ya çıkmaktadır. 

3. Tariş Genel Müdürlüğünce görevlendirilen mü
fettişin önraporuna göre, Alaşehir Ziraat Odasınca 
üzüm üreticiliği ile ilgisi olmayan 11 kişiye üzüm üre
tici belgesi verilmiştir. Bu konuda gerekli kovuştur
ma yapılmaktadır. 

4. ihracatçı firmalara, Tariş'çe, ihraç edilmek 
kaydıyle 8 . 1 . 1976 tarihine kadar satılan ve teslim 
edilen üzüm miktarları aşağıdaki gibidir. 

Fiyatı (Tip-
Teslim edilen lere göre) 

Firma adı miktar (Kg.) (Krş/Kg.) 

Alpaslan Beşikçioğlu 
Ar ihracat Kol.. Şti. 
Ali Baba Koli. Şti. 
Charlton Grand (Jiro) 

3.039.397 
1.707.879 

' 25.778 
658.842 

634 -
634 -
706 
634 -

- 758 
- 742 

- 742 

— 692 
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Firma adı 

Ester Yaşurun 
izmir Fiğ Packers 
Fratelli Franko 
Erol Eyilik 
Hasan Güven 
işbirliği ve Ticaret 
incir T. A. Ş. 
Jozef E. Kohen 
J. M. Almozlino 
Jak Mizrahi 
A. Lâfont ve mahdumları 
Meyva Koli. Şti. 
Haydar Nazlı Ltd. Şti. 
Mustafa Özer 
Nejat Ataları 
Önder ihracat 
Öz ihracat 
P. Pajı ve Oğulları 
Sadullah Birsel ve Ort. 
Şen ihracat 
Şen Koli. Şti. 
Tic. Sanayi Kontuvan 
Tanat Ticaret A. Ş. 
Ürün ihracat 
Serdar ihracat 
Zafer Koli. Şti. 
Yaşar Dış Ticaret 

Fiyatı (Tip-
Teslim edilen lere göre) 
miktar (Kg.) (Krş/Kg.) 

1.076.786 
1.065.308 

77.248 
58.728 

1.014.929 
734.896 
27.338 

3.016.937 
1.309.743 

24.946 
454.886 

1.793.422 
97.747 
30.410 

1.578 434 
753.694 
153.798 
620.585 

1.084.923 
989.723 
400.688 
624.821 

2.495.345 
4.998 
3.638 

1.209.115 
20.965 

6 3 4 — 
634 — 
706 — 
634 — 
634 — 
634 — 
670 
634 — 
634 — 
721,5 
670 — 
634 — 
634 — 
742 — 
634 — 
634 — 
634 — 
634 — 
634 — 
634 — 
648 — 
634 — 
634 — 
758 
706 
634 — 
634 

742 
742 
742 
742 
742 
758 

742 
742 

742 
742 
742 
758 
706 
742 
742 
742 
742 
742 
742 
742 
742 

742 

Toplam 26.182.947 

Ayrıca satılıp henüz firmalarca tesellüm edilme
miş 791.230 Kg. üzümün dökümü şöyledir. 

Firma adı 

Ar îhr. Koli. Şti. 
Alpaslan Beşikçioğlu 
Ester Yaşurun 
izmir Fiğ Packers 
Fratelli Franko 

Hasan Güven 
işbirliği ve Tic. 
Jozef E. Kohen 
Meyva Koli. Şti. 
P. Paji ve Oğulları 

Şen ihracat 
Şen Koli. Şti. 

Tic. San. Kontuvan 
Zafer Koli. Şti. 

A. Lâfont ve Mahdumları 

Miktar 
(Kg.) 

34.980 
45.650 
41.580 
96.910 
12.650 
29.370 
54.450 

107.250 
127.050 
64.900 
42.900 
31.240 
33.550 
57.750 
11.000 

Fiyat (Tip
lere göre 
(Krş/Kg.) 

634—721,5 
648 — 721,5 
634 — 742 

648 — 758 
758 

634 — 670 
685 — 758 
634 — 742 

706 — 742 
648 

634 — 670 
648 

634 — 685 
648 

742 

TOPLAM 791.230 

5. 1975 ürününden aşağıdaki fiyatlarla Tariş'çe 
12.204.543 Kg., diğer ihracatçılarca da 29.409.074 Kg. 
çekirdeksiz kuru üzüm dış satışı yapılmıştır. (Fiyat
lar tonu FOB % 2 iskonto veya komisyonludur.) 

Standart Tip No. 

7/71 
8/81 
9/91 
10/101 
11/111 
12/121 

Fiyat ($) 

570 
595 
620 
645 
670 
695 

Bandırılmadan kurutulmuş (650) 

— 693 — 
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Ana tiplerin ihraç fiyatlarında mediumlar için ton
da 25 dolara kadar inceler için 50 dolara kadar in
dirim yapılabilmektedir. 

Selef on torbalı ç.k. üzüm dış satışlarında ise; 
500 gramlık torbalar için tonda 50 dolar 
454 gramlık (1 libre) için tonda 55 dolar 
250 gramlık torbalar için tonda 60 dolar 
225 gramlık torbalar için tonda 65 dolar 
200 gramlık torbalar için tonda 70 dolar 
100 gramlık torbalar için tonda 75 dolar ilâve ya

pılmaktadır. Selefonlann alıcı tarafından gönderilmesi 
halinde gramaja bakılmaksızın tonda 30 dolar fiyat 
farkı aranmaktadır. 

6. Yukarıda izah edildiği üzere, çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatında vergi iadesi uygulaması yapılma
maktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
16. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Mer

sin İhracatçılar Birliğinin narenciye ihracatında yolsuz
luk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/913) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorunun Ticaret Bakanlığı tarafın

dan cevaplandırılmasına delaletinizi rica ediyorum. 
Saygılarımla, 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğiu 

Soru : 
Ticaret Bakanlığı özellikle ihracaat yapan liman 

merkezlerinde herhangi bir yasal statüsü bulunmayan 
ihracatçılar birlikleri oluşturmaktadır. Bu birliklerden 
bir tanesi de Mersin ihracatçılar Birliğidir. Birlik, 
özellikle Doğu ülkelerine yapılan narenciye satışla
rında çeşitli kuruluş ve kişilere kontenjan tanıma 
yetkisiyle donatılmıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Mersin ihracatçılar Birliği doğu kontenjanında Ti
caret Bakanlığının öngördüğü ölçüleri dahi kullan^ 
maksızm keyfî davranış içerisinde çeşitli kişi ve ku
ruluşlara haksız kontenjan vererek yolsuzluk yapmak
tadır. 

Bu yıl da yolsuzluk iddia ve yakınmaları Ticaret 
Bakanlığına kadar iletilmiştir. 

Bu yolsuzluk iddia ve yakınmaları karşısında Ti
caret Bakanlığının yaptığı herhangi bir inceleme var 
mıdır? 

(İnceleme gereği görülmektedir? 
İnceleme yapıltaıış ve yolsuzluk saptanmışsa bu

nun müeyyidesi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 26 . 1. . 1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No.: 19 - 322 - 8 - 70 - 610 

Konu: tçel Milletvekili Oral Ma
vioğlu'nun Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 . 12 . 1975 tarihli ve 7/913-3374/2659 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun Kliring An
laşmalı Ülkelere limon ihracatı hakkında Soru Öner
gesinde yer alan soruların cevapları aşağıda maruzdur. 

1. Narenciye ihracatçılarının kemdi arzu ve istek
leri 1972 yılı narenciye ihraç sezonunda Mersin İh
racatçı Birlikleri bünyesinde kurulan «Narenciye İh
racat ve Pazarlama Komitesi» nin kuruluş gayelerin
den biri olan ve Bakanlığımızca tatbikat imkânı veri
len Kliring Anlaşmalı Ülkelere limon satışlarında, 
tek alıcıya karşı birden fazla satıcı yerine tek satıcı 
olarak çıkarak fiyat düşürücü hareketlerin önlenme
si tedbiri bugüne kadar devam edegelrniştıir. 

2. Bu tedbirin gerçekleşmesi için 3Ö18 Sayılı Ka
nuna göre kurulmuş bulunan Mersin, Antalya, İzmir 
ve İstanbul İhracatçı Birlikleri arasındaki mutabakat 
sonucu tesibit edilen limon asgarî ihraç fiyatı üzerin
den ve Komitenin tesbit ettiği ihracatçılar tarafından 
Doğu Bloku Ticaret Ataşe veya Müşavirlikleri ile 
yapılan mukavelelierdeki kayıtlı miktarlar yine Komi
te tarafımdan tüm ihracatçılar arasında ihraç sezonu 
başlangıcından lisansın verildiği tarihe kadarki ser
best dövizli narenciye satışları esas alınarak pay edil
mektedir. 

3. — Sovyetler Birliğine 1975 Aralık ayında yapı
lan 10.000 tonluk limon satışının ihracatçılar arasın
daki taksimatı ile ilgili olarak bazı firmalara hissele
rinden fazla kontenjan tahsis olunduğu hususundaki 
şikayet üzerine 1975/76 limon ihraç sezonunda Komi
tece yapılan uygulamanın Bakanlık Müfettişlerince 
yerinde tetkik ve tahkikine tevessül olunmuştur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

17. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, özel der-
sane ve öğrenci yurtlarına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/918) 
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MdJlet Medisi: B^şkaııiığma 
Aşağıdaki sorumun Milî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı di
lerim. 11 . 12.. 1975 

îçel Miietvekilti 
Çetin Yılmaz 

1. — Ülkemizıde kaç adet özel dershane vardır? 
İZ. ÜHkemizde kaç adet özel öğrenci yurdu var

dır? 
3. — Özel dershanelerin ne kadarı meslek eğitimi 

ne kadarı genel kültür vermektedir? 
4i — Özel dersaoeterin saat,, gün;, ay, dönem, ola

rak ücret birimleri öğrenci basma: ne !kada>rdır7 
5v — özet yurtların öğrenci basma: aylak ve dönem 

fiyaıtlan nıe'kadardır? 
6. — Özel dersanelerin ve yurtların denet yön

temleri nelerdir? 
7. — özel dersanelere devam eden öğrencilerin 

son iki yıllık miktarı nedir? 
S. — Özet yontlarda barınan öğrencilerin- son 

iki yılıhk mifetacr neduT 

9. — özel, dersandıerde Milli Eğitim Bakanlığın-
dan izinli ve izinsiz kaç öğretmen çalışmaktadır. 

,1Q. — özel dersanelerde çalışan öğretmenlerin 
saat birimi olarak aldıkları üciBtnefedaüdıı? 

T, C. 
Mâli Eğitim Bakanlığı 26 . 1 , 1976 
Bakanlık Müşavirliği » 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı: 36 

Millet Meclisi Baş'kanlığtoa 
İlgi : 30 . 12 . 1975 gün ve 7/918-6380/26629 sa

yılı yazınız. 
Içet Mİlleferek'in Çetin Yrimazîın: özel dersane ve 

öğrenci yurtlan hakkındaki yazdı sora. önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerimzecsaygdarımla arz ederim. 
Ali Na'ili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın yazılı soru. öner
gesi ile ilgiM cevabimiz. 

1. — Ülkemizde 180 adet özel dersane bulunmak
tadır. 

2. — 1 . 1 . 1976 tarihi itibariyle 271 adet özel 
öğrendi yurdu vardır. 

3. — özel dersaheler, yönetmelikleri gereğince, 
yalara genefc külrür vermektedir. Meslek, eğitimi ise 

f dersariEİer dışında, kalan veı toplam, 268t'i bulan özel 
\ kurslar, ve Biçki - Dikiş kursları tarafından verilmekr 
j teduv 
| 4; — Özel dersanelere devam eden öğrencilerden 
\ alınacak ücretler îl Ücret Tesbit komisyonlarınca tes-
I pk edilmekte ve kurumlar bu teshili aşmamak üzere 
j saat, gün, ay ve dönem ücretlerini tespit ve tahsil et-
! metetedirler. îl Ücret Tesbit komisyonlannca tespit 
! edilen saat. ücretleri ise; îl'den Ü'e değiştiği gibi grup 
I baünde veya müstakülen bir ilâ üç. öğlencinin özei 
\ ders alması halinde de değişmektedir. Meselâ; Adana 
j ilinde gnip halinde ders alan her öğrenci, için. beher 
j saat ücreti 7,5 lira; bir ilâ üç kişi olarak özel ders 
î aiarr, öğrenciler idin ise beher saat ücreti 40-30 ve 25 
' liraıolarakıdeğişimefâedİr. 

5i — <s^Yiikseköğrenira öğrenci yurtları», ile «Yük-
l seköğrenimr öğrenci yurtları dışında kalan özel öğren-
1 d yurtları ve 'benzeri kurumlar hakkında yönetmer 
- life»r hükümleri gereğince, özel yurtlaTin aylık üeret-
i leri; özellik-feri dikkate alınarak her yurt için' ayrı ay-
; n olmak üzere Valiliklerce teşkil olunan Komisyon 
I tarafından kesirr olarak saptanır ve bir öğretim yılı 
; içinde, olağanüstü sebepler olmadıkça saptanan yurt 
i ücreti miktannda değişiklik yapılamaz. 

'! 6. — Özet dersaneler genel olarak ilköğretim mü-
| fetfiişjerince denetlenmektedir. Lüzum görüldüğü hal-
j lerde de Bakanlık Müfettişleri tarafından teftiş ve d'e-
! netimîeri yapılmaktadır. • 
j Özel öğrenci yurtları ise Bakanlığımız ile mahallî 
1 en büyük mülkiye amirliğince denetlenir. 

Yurtların, gerek Bakanlığımızca, gerek mahallin 
, en büyük mülkiye amirliğince yapılan denetimi so-
I nunda, 
j a) Yönetmelik hükümlerinin, yönetim ve işletime 
I yönünden yerine getirilmediğinin anlaşılması, 

ib) Yurt disiplinlinin idarece sağlanmadığının sap-
j tanması, 
I c) Güvenlik bozucu olayların saptanması halle-< 
I rinde, Bakanlığımız, mahallinden en büyük mülkiye 
I emirînce, olayın önem ve niteliği gözönüne alınarak 
I yurt ve benzeri kurumlar yöneticilerinin dikkati çe-
\ ki'lebileceği gibi, kapatma kararı da verebihr. 
i 7. — Dersanelerin öğrenci mevcutları, bir: anda 
I dersanede bulunacak öğrenci kontenjanını aşmamak 
| kaydıyle her zaman ve mevsimde dağişelbilir miktarlar 
f arzettiğarfsaı son M yıte. kapsayan* kesin bir- öğrenci 
I mevcudu vermekmümkün değüdir. 
I 8. — Yurtların kapasiteleri dikkate akrEHak özeli 
! öğrenci yurtlacmdav 1974 ydında 24- 560, 1975 yılında ı 
İ ise 2T0J4töfeenei ba«naMlmişttr: 
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9. — Özel dersanelerdeki öğretmen tayinleri vali
liklerce yapılmakta, dosyalan illerde muhafaza edil
mekte bulunduğu ve esasen bu öğretmenlerin sayısı 
da öğrenci sayısına paralel olarak mevsimine göre 
'büyük değişiklik arzetttiğinden belli bir zaman için 
kesin 'bir öğretmen sayısı vermek mümkün olama
maktadır. 

Özel dersanelerde öğretmen çalıştırılması, Dersa-
neler Yönetmeliğinin 19 ncu maddesine göre kurumun 
teklifi ve valilikçe çalışma izninin verilmesine bağlı
dır. Buna rağmen, dersanelenin denetlenmesi sırasın
da, izinsiz çalışan öğretmen tespit edildiği takdirde, 
ilgililer hakkında gerekli işlem yapılmakta ve izinsiz 
öğretmen çalıştırmakta ısrar ve tekerrür hali görü
len dersaneler 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
uyarınca, geçici veya süreli olarak kapatılmaktadır. 

ılO. — Özel dersanelerde ders veren öğretmenlerin 
saat ücretleri 439 sayılı Kanunun belirttiği ders saati 
ücretinden az olmamak şartıyle kurucu ve öğretmen 
arasında aktedilen sözleşmeye göre değişik miktarlar 
arzetmöktedir. Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

18. — Hatay Milletvekili' Mehmet Sönmez'in, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el-
çektirmelere ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Ahmet 
Tevfik Paksu'nun yazılı cevabı. (7/938) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı say
gıyla dilerini. Hatay Milletvekili 

Mehmet Sönmez 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı

nız örgütünde : 
a) Kaç kişinin görev yeni değiştirilmiştir? 
ıb) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmış

tır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T, C. 
Çalışma Bakanlığı 22 . 1 . 1976 

Zat İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 441-67/997 
Türkiye Büyük Milletti Meclisi Başkanlığına 

İlgi :• 12 . 1 . 1976 tarih ve Kanunlar Md. 7/938-
3426/26888 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen soru önergesi incelendi : 

27 ._ 1 . 1976 O : 2 

3 1 . 3 . 1975 tarihinden hu güne kadar Bakanlığı-: 
mız örgütünde; 

a) 7 si Bakanlık bünyesi içiride* 11 'i de iller ku
ruluşumuza olmak üzere ceman 18 kişinin görev yer« 
leri değiştirilmiş ve ilgililere 6 598 95 TL. tutarında 
yolluk ödenmiştir. 

Bunlardan bir tanesi Yurt dışındaki Çalışma Mü
şavirliğimizden Adana Bölge Çalışıma Müdür yardım
cılığına atanmış ve 10 907 20 TL. yolluk ödenmiş
tir. 

ıb) Bir Bölge Çalışma Müdürü Bakanlık Merkez 
Teşkilatında çalışmak üzere vazifelendirilmiştir. Açı
ğa alınan herhangi bir memurumuz mevcut değildir. 

c) işten d çektirilmiş personelimiz de bulunma
maktadır. 

d) Bu kişilerin görülen lüzum üzerine görev yer
leri değiştirilmiştir. 

e) Kadroları Bakanlığımız Merkez kuruluşunda 
olup da Bölge Çalışma Müdürlüklerimizde vazife gö
ren İş müfettiş ve yardımcılarının hizmet gereği ola
rak lüzum görüldüğünde görev yerleri değiştirilmek
tedir. ~. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Tevfik Paksu 

Çalışma Bakanı 

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapılan 
tayin, nakil, açığa alma ve işten elçektirmelere iliş
kin sorusu ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın ya
zılı cevabı. (7/941) 

Millet' Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Kültür Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle dilerim. 

Çdtin Yılmaz 
İçel Milletvekili 

3 1 . 3 . 1975 tarihinden hügüne kadar Bakanlığınız 
örgütünde : 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 

ib) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmış
tır? 

c) Kaç personele işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 

e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 
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T, C 
Itüitür Bakanlığı 22 . 1 . 1976 

Eğitim ve Personel Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 030 - 532 
Sulbe : Personel 

Konu : Yazılı önerge Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 .. 1 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/941-3429 26891 sayılı ya-' 
zınıi. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm Başkanlığınıza 
vermiş olduğu önergede belirtilen hususlara ait ce
vaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı. Danışman 
Kültür Bakanı 

31 . 3 . 1975 tarihinden bu güne kadar Bakanlı
ğımız Merkez ve Taşra Kuruluşlarımızda : 

— 60 personelin, mazeretleri kabul edilerek istek
leri üzerine, üçünün de hizmetlerinden da'ha fazla ya
rarlanılacağı düşüncesi ile, yerleri değiştirilmiştir. 

— Bakanlık emrine ve açığa alınan personel yok
tur. 

— işten el çektirilen personel yoktur. 

— Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı yaklaşık 
olaraik 30 Q00 liradır. 

20. — Burdur Milletvekili AH Sanlının, Anason 
ihraç eden firma ve şahısların vergiye esas adresleri
ne ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un ya
zılı cevabı. (7/949) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygı
larımla. 

Afi Sanlı 
Burdur; MiHetövekiii 

Ticaret Bakanlığına anason ihracı hakkında bir 
yazılı soru yöneltmiştim Bakanlık 10 . 6 . 1975 ta
rih ve 19-322. 0514 dosya nolu İhracat Genel Mü
dürlüğü çıkışlı yazıları ile cevaplandırmıştı. Cevap ili
şikte sunulmuştur. İhraç eden firmalarla ihraç mik
tarlarını yıllara göre belif rmiştir. 

Bu listede adı geçen firma ve şahısların vergiye 
esas adresleri ve ikametgâhlarının bildirilmesi Mali
ye Bakanlığına yönelttiğim bir soru nedeniyle istenil
miş bulunmaktadır. Bu nedenle listede adı geçen şa
hıs ve firmaların vergiye esas adresleri ve ikametgâh
larının bildirilmesini arz ederim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 1 .1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
(Değerlendirme Genel Müdürlüğü) 

Dosya No. : 23.736.1/39 
Konu : Anason ihracatı ile ilgili ya
zılı soru önergesi Hk. 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1976 tarih ve 7/949/3439-26902 sa

yılı yazınız; 
Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın Bakanlığıma yö

neltilen yazılı soru önergesinde istenilen 1971 - 1974 
yıllarında anason ihraceden firma ve şahıslarm adres
leri ilişik listede sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

Anason ihraceden firma ve şahısların adresleri 

Firma ve şahıslar Adresi 

Mehmet Sürmeli 
Süheyl Sürmeli 
M. Zeki Ayan 
A. Lafont ve MH. 
Valtan Ticaret 
Rifat Türsen ve Ort. Koli. Şti. 
Hasan Güven - îhr. tth. 
Marko Mutluoğlu 
Eldenler Koli. Şti. Veli ve Süleyman Elden 
Gülen Ticaret Leman Paykoç Ort. Koli. Şti. 

istiklâl Cad. No. : 8/A Antakya 
istiklâl Cad. No. : 8/A Antakya 
Borsa Pasajı No. : 9/A Gaziantep 
Halit Ziya Bul. No. : 42 izmir 
Gazi Bul. No. : 57 Sarayhan Kat : 6 izmir 
1328 Sok. No. : 4/C izmir 
Kemalpaşa Cad. No. : 103/1 Çamdibi - IZMlR 
Gazi Bul. No. : 10/205 izmir 
895. Sok. No. : 4 izmir 
858. Sok. No. : 6 tzmir 
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Firma ve 'şahıslar 

Atom Koli. Şti. 
J. Taranto ve Mah. Halefi Leon Taranto 
Mehmet Doğu Hlf. Araş Doğu ve Ort.'Koll. Şti. 
Şen Köll. Şti. - M. Şen ve oğulları 
Zikna Koli. Şti. N. Nahon, M. Azikri ve Moiz Naon 
A. Fehmi Kocabaş 
Fratelli FrankoKoll. Şti. G. R. Franko 
tsak M. Kori 
Koteks Ticaret Evi Salvator Eskinazi 
Ömer Sezer 
İsmail Fminoğlu 
Rasim Zeytunlu 
Ta - Gül Koli. Şti. Yavuz Tatış ve Ort. 
Ömer F. Kanafani 
Erol Eyilik 
Hayrettin Özsoy 
Maktaş Makarnacılık Tic. T. A. Ş. 
Hilmi Gürgan ve Şürekâsı Koli. Şti. 
Üniversel Yerli Ürünleri th. Kimyevî Mad. tth.'Ti. A. Ş. 
Ürün İhracat Koli. Şti. Rafel J. Ninyo ŞSI 
Necip Ersoy 
Bastiyalılar 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin, çiftçilerin ürünle
rini değerlendiriş tarzına ilişkin sorusu ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı ce
vabı (7/959) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereğinin ya
pılmasına yardımınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
tstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : Trakya'da ürünlerini Toprak Mahsulleri 

Ofisine götüren köylülerin bazı alım merkezlerinde 
«Yer yok» diye bazılarında da «Ürününüz özürlü» 
diye geri çevrildikleri «Yer yok» veya «Özürlü» diye 
çevrilen ürünlerin bazı tüccarlar tarafından yok paha
sına kapatıldıktan sonra ofise satıldığı bu yıl verilen 
taban fiyattan zaten perişan olan köylünün soyuldu
ğu, sömürüldüğü ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru 
mudur? Doğru ise bu türlü sömürünün önlenmesi için 
ne gibi ivedi tedbir düşünmektesiniz? 

27 , 1 . 1976 O \1 

Adresi 

Halit Ziya Bul. No. Kızılkaya Jşhanı No. : 201 İzmir 
860. Sok. No. : 16/A İzmir 
856. Sok. No. : 51 İzmir 
Akdeniz Cad. No. : 5 İzmir 
Cumhuriyet Bul. No. : 64/A İzmir 
855. So. No. : 32 Yemiş Çarşısı İzmir 
855. Sok. No. : 12/203 İzmir 
Şair Eşref Bul. No. : 39 D. : 2 İzmir 
Şehit Fethibey Cad. Akgerman Han No. : 311 İzmir 
Sultan Selim Mah. Çarşı Hamam Sok. No. : 16 Giresun 
Yeni Sanayi Sitesi I. Cad. No. : 20 Antakya 
Osman Gazi Cad. No. : 29 İskenderun - Hatay 
Cumhuriyet Bul. No. : 37/A İzmir 
Fevzi Paşa Bul. Bahçeliler Han No. : 10 İzmir 
855. Sok. No. : 27 İzmir 
Mimar Kemalettin Cad. Girit Han No. : 14-22 İzmir 
1644. Sok. No. : 6 Bayraklı - İzmir 
4 ncü Vakıf Han No. : 1/24 Bahçekapı - İstanbul 
Gazi Bul. No. : 10/204 İzmir 
Gümrük İş Hanı No. : 605 İzmir 
İşçiler Cad. No. : 126 İzmir 
Adresi tespit edilememiştir. 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 22. 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem ;Müd. 

Sayı : 61 
Konu : Sn. Reşit Ülker'in soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/959-3452/26973 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafından; 

Trakya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin, çiftçi ürünle
rini değerlendirme tarzına ilişkin; olarak Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Korkut özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülıkerin Trak
ya'da T. M. O nin çiftçi ürünlerini değerlendirme 
tarzına ilişkin; yazılı soru önergesi cevabı. 
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1. —-"̂ TedEjB. JsBsimîm tte açeriaae ^aian Toprak 
jMahsulileri ©fisi İstanbul Bölge ^Müdürlüğü 7/5943 
Sayılı Kararname esaslarına göre 1 Haziran'dan itiba
ren alım .faaliyetine haşlamış bu faaliyetini bugüne ka

dar fasılasız olarak sürdürmüş ve sürdürmektedir. 
3u cümleden olarak mukayese imkânı vermek 

bakımımdan, istihsalin en yüksek düzeyde olduğu 1971 
den bugüne kadarki mubayaalar aşağıdadır. 

Yıla T. M. O. alımı (Ton) 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

159.423 
159.695 
201:226 

9 371.085 
537.369 

2. Trakya'da .bulunan bütün işyerlerimiz, kam
panya 'sonuna kadar (31 . 5 . 1976) aynı şekilde alı
ma devam edecek ve müstahsilin -satışa arzedeceği 
îtmtün hububatı almağa amade bulunacaktır. 

3 , — istanbul Bölge Müdürlüğü dahilinde 16 adet 
daimî alım yeri mevcut olup, 1975/İ976 kampanya
sı başlarında bunlara ilâveten 12 adet de geçici alım 
merkezi faaliyete geçirilmişıtir. 

4. Mezkûr Bölge 185 700 tonluk depolama kapa
sitesine mukaibil bu kampanya döneminde (1 Haziran 
1975 tarihinden bugüne kadar) 537 369 ton hububat 
mubayaa etmiş, yer yokluğu nedeniyle alımlar ask 
duı durulmamıştır. 

5. — 23 . 5 . 1975 tarih ve 7/9943 Sayılı Karar
namede belirtilen evsafı haiz hububat alındığı gibi, 
müstahsilin mutazarrır olmaması için de alım şart
ları dışındaki huibuhatm 5 . 6 . 1975 tarihli ve 654 sa
yılı talimatla mübayalar sağlanmıştır. 

6. — Her türlü tedbirin alınmış olmasına ve bü
tün imkânlarımızın seferber edilmiş bulunmasına 
rağmen vukuoulan bazı müracaat ve şikâyetler der
hal tetkik ve tahkik ettirilmiş, gereken tedbirler sü
ratle alınmıştır. 

22. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun, Ankara'da yapımı düşünülen Adalet Sara-
yıyle ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/961). 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruyu Adalet Bakanının yazılı ola
rak cevaplandırmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 30 .12 .1975 

ismail Hakkı KöyKioğlu 
(Ankara Milletvekili 

1. Ankara'ya bâr Ada&et Sarayı yaptrrtlmasının 
düşünüldüğünü s*e bazı iıazıflfklarm -yapıldığını bili
yoruz. 

2. Adaletin onur ve önemine yakışır bir Adalet 
Sarayı için; 

a) Ankara Adalet Sarayı projesi yaptırılmış mı
dır? 

ib) Adalet Sarayının arsası temin edilmiş midir? 

JQ) iBu hususta şimdiye kadar neler yapılmış ve 
neler yapılmaktadır? Ve ne zaman Adalet Sarayı ,bi-
itirümılş olacaktır? 

(Bu hususlara Adalet Bakanlığının cevap verme-
sinLarz ederim. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : 2111 
2i . ı . ;ım 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 13 .-'1 . 1976 gün ve 7/961-3457/27004 

sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın; İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun yazılı soru önergesine cevaplarımı arz .edi
yorum. 

a) Ankara'da inşa olunacak Adalet binasının özel
liği ve büyüklüğü nazara alınarak, mimari .projesi 
Bayındırlık "Bakanlığınca yarışmaya çıkanknış ve pro
je yarışma ile yaptırılmıştır. 

b) Adalet binası için Devlet Demiryollarından 
Anlkara gar sahasında, 7559 ada 6 parsel sayılı 56.160 
m2 lıik arsa 87 487 199 liraya satın alınmış ve Ha
zine adına tapuya da tescil olunmuştur. 

c) İnşaata başlanabilmesi için yarışma ile elde 
edilen mimari projenin tatbikat projelarlnm yapıl
ması gerekmektedir. Tatbikat projeleri Bayındırla: 
Bakanlığınca yaptırılmakta olup bu iş dçan vl976 büt
çesine 1,5 milyon lira Ödenek konulmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığınca tatbikat projelerinin yap
tırılmasını müteakip hemen inşaata başlanacak ve bir 
plân dairesinde her yıl temin «ditecek ödeneklerle 
süratle ikmalime çalışılacaktır. 

Bilgilerine arzederim. 
İsmail Müftüoghı 

Adalet ̂ ıBakacnı 

*mmm> • • 
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1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu 
maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk! yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar , 
AFYON KARAHISAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem ŞahİL. 
Mıir Bahıaıttdn Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçikar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kennal Ataman 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagü 
Mustafa Imirzalıoğlu 
î. Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztünk 
önder Sav 
lly-as Secjkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 184 

Kabul edenler -.171 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 3 . 
Geçersiz oylar : 9 

Oya Ibatıknayanilar : 264 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Remizi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
İsa Aylhan 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Orhan Üretmen 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök-

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 
Refet Suzgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

Turhan Utku 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtdf Ensanioğlu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Güikan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naıimi Barım 
A. Onhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çötânkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
K-asâm Çinisi 
Selçute Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Zekâ! Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi 0;nal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet özfcaya 
Yusuf öztürkmeıı 

GİRESUN 
Nizamettin Erfemen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamılk Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Ali Nejat ölçen 
Mustafa Parlar 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 

İZMİR 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuk 
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KARS 
Doğan Arash 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargıil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Afeasliaı 
Mehmet; Atagün 

.KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksöy 
Saiit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Paı*uk Sükan 

ANTALYA 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

ERZURUM 
RıKkı Danışmam 
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KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 

MARDİN 
İbrahim! Aysoy 
Seyfi Güneştnıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

"Mehmet Zeki Tokiner 
Ragıp Ün er 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemail Çilesiz 

27 . 1 . 1976 O : 2 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

•SAMSUN 
Fahri Direr 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Niıhan Hgün 
Ömer Kahraman 

İÇEL 
Nazım Baş 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ali Zülfükâroğlu 

TOKAT 
Feyzuldah Değerli 
Haydar Ulusoy r. > 

TRABZON 
Âdil Aild Odnel 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin ~ 
Nedim T^orkmaz 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Orhan Gööcüoğlu 

KONYA 
Şener Battal 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

[Reddeden] 

URFA 
Halil Millî 

(Çekinserler) 

DİYARBAKIR I • SİNOP I TRABZON 
Hasan Değer | Tevfiık Fikret övet | Ekrem Dukanın 

(Geçersiz oylar) 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Sel'âhiaittin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topailoğlu 
Emin Bilen Tümör 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı (t.) 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk, V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcıı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
M. Rauf Katademir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlıu 
Fikri Pehllivanlı 
SaJbalhatttin Selek 
H. Turgut Tdker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bâykal 
Abdnrrahim Erdum 

ARTVİN 
Sabit Osım,a»xT Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Naihîit Menteşe (B.) 

Kemali Ziya öztürk 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 
İbrahim Behranı Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (L Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydal) 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demür (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Aııgın 
Yasin Hatilboğlu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Kotfkmazcan 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Reoaıi Isfeenıdero-ğTu 

Halit Kahraman 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Rasim Küçülkel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkuz Özai (B.) 
İsmail Hakkı Yıldıran 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angi 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğtlu 
İmam Hüseyin İneioğliu 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
M. Emin TurgutaOp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail W cin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
O rai Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 

Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy-
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankııt 
Necdet Ökmen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhamı Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Metin T üzün 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmnr 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İSimet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
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, KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozânırt 
Abdülfcerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyıay 

KASTAMONU 
V«cdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabrî Keskin, 
Hilmi öztürk 
Hasan? Tosyalı 

KAYSERt 
Mehmet Alfcmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turfalan Feyzioğlu (B.) 
Selçuöc îmamoğtlu 
Kâmdl özsanyı'ldız 

KIRKLARELİ 
MeShmet Dedeoğ'lu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
Turhan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahrü Dağdaş 
Muz-affer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Rubilây îmer 
HüseyüıijKeçeli 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A blum 
(B.) 
Ahmet Haşini Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Şaikar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Onat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda. Güley 

Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif k lâm 
tsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Aear 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas KUıç 
Hüseyin Özalp (1.) 
ni lmi Türkmen 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Züân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aradan 
Vahit Bozath 
Ahmet Duıraıkoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
İfustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
tsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Knlıç 
Abdülkadir öncel 
CeMİ Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğîu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülenıt Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zefci Okur 

[Açık üyelikler] 

Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

-•-« 
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Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan degişikliklere İEşkin protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğru 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yairdiöieı 

AMASYA 
Hasan Bütüne? 
Hüsnü Cahit Korkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Aîıeı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 187 

Kabili edenler : 178 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 3 
Geçersiz oylar : 6 

Oya katılmayanlar : 261 
Açık üyelikler : 2 

[Kabıâ edenler] 

Ilyas Seçkin 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Fahrd özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Bilgehaaı 
Orhan Üretmen 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

Etem Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku , 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
HüseyJa Erçeîik 
Rıza Gernçoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensasr&oğkı 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Güilikan 
İlhan Işık 
Cevat Saym 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
A. Orhan Sen'emoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli. 
Hasan Çeitinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasüm Oinislâ 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal < 
Orhan Oğuz 
Niîvazi Onai 

GAZİANTEP 
Muştala Gimeş; 
Mehmet özûcaya 
Yusuf öztürkmen 

GÎRESUN 
NizamettSîi Erfaaen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım -
Muısttafa Gesur •, :•..-... 
Yusuf Uysal .......: • 

İÇEL 
Hikmet Baloglu 
Nazım Ba$ 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Ali Nejat ölçen 
Mustafa Parlar 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
AH Topuz 
Reşit Ülker 
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İZMİR 

İsmail Taşlı 
Necesr Töıskcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hali* Bvliya 
Mehmet Pamuk 

mm 
Döğaa Arsak 
Cemil Ünal 
Hasan YMdrnm 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan ATşargil 
Hayrettin Nak$b©#la 
MehmetYüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut AkaBîn 
M«iujı*4 Aiagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aâdsoy 
Salt Şayiam 

KOCAELİ * 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atâlay 
Şener Battal 

KemMeıttin Gökakuı 
M. Necati Kalaycuoğilu 
Ali K<fefcudak 
özeır ölçmen 
Faruk Süfcan 

KÜTAHYA 
İlhan E?soy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslaa 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Ökçn 
Necmi özgür 

MARDİN 
ibrahim Ayscy 
Seyfi Gftaeştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 

[Çekim 

DİYARBAKIR SÎN 
Hasan Değer Tevfilk H k r 

(Geçersh 

ANTAKYA 
Faiz Sadar 

' ERZURUM 
Rıfkı Daııışn tan 

GÎRES 
Mustafa Kes 

GAZ1A1S 
Orhan. Tokıu 

Mehmet \ Seki Tokiner 
Ragıp Ün er 

NIGDS 
Ş. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

RİZE 
Sami Kumbasaı 

SAKARYA 
Nuri Bayat 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Fahri Birer 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
"n _-. A. T T_—_... ı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz i 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Nühan ttgntt 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
FeyzuUah Değerli 
Haydar Ülusoy 

TRABZON 
Âdil AK Gineu 
Ömer Çataröğlu 

• H. Kadri Eyüpoghi 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Nihat Sattık 
Süleyman Yıldurım 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bed&rhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldiz 

YOZGAT 
Ilhami Çetm 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Orhan Göacüoğiü 

terler] 

OP TRABZON 
et övet Ekrem DJkımen 

; oylar) 

ÎUN 
aal Çilesiz 
ITEP 
s 

KAHRAMAN MARAŞ 
AK ZüiÜkâroğlu 

URFA 
Abdülkadir ( üncel 

— m — 



M. MeciM B j 45 27 â . l 4 W6 O : 2r 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç (B.). 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsa'l 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı (1.) 
Rasim Haneıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (î. Ü.) 

AMASYA 
Orhan Rayihan 

ANKARA 
Hüsamelttin Akmumeu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiîtürk (B.) 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
(B.) 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
Kâmil KırukoğliU 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
H, Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
AbdıurraMm Erdem 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit • Menteşe (B.) 

Kemal Ziya öztürık 
Behnıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
ilhan Ayteikin 
Necati Gebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmöt Çalktoak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin HatiboğlU 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Konkmazcan 
HüdaJ OraS 

DİYARBAKIR 
Recai Islkenderoğlu 

Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kcpoilu 
Mahmut Uyanıp 

ELAZIĞ 
Hasan Buz 
Rastim KüçüJkel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal(B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğîu 
imara Hüseyin încioğlu 
Mehmet özmer. 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKARİ 
Mikail liçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basra Ajkkiray 
Haşan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 

Servet Bayrainoğlu 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman. Koksal. 
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
A. Doğan özturiç 
llhami Sancar - »i 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sundur 
tsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Metin Tüzün 
Needet Uğur 
Halûk Ükn an 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş, 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenefcon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şiuaşi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özıdıal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
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KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozikurft 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven 
(Başkan) • • 
Kenıai Ofkyay 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Oebecd 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuik îmamoğthı 
Kâmil özsarıyridız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIR§EHlR 
Meımduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yah§â 

KONYA 
Reşat Akısoy 
ismet Büyükyaylacı 
Bahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettert Erbakan (fi.) 
Mustafa Kubilay îmer 
Hüseyin Keçeld 

Vefa Tamı 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

v Celâl Ünver 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Turııeel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi. Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Sendi Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif islâm 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1.) 
Hilmi Türkmen 

SİİRT, 
Idris Arıkan 
Abdülba'kd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit BozatİJ 
Ahmet Druralkoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiımisi 

dikler] 

1 
1 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
ismail Hakkı BMer 
Ali ŞeıVki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Mehmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl BuçaJk 
Neemettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
CelâH Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
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Sebati Ataman 
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Cahit Karakaş 
Mehmet Zekâ Okur 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 1 . 1976 Salı 

Saat : 14.00 

1! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 .. 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik "Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 



taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, tçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı .ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 

2 — 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

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

17. — izmir 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) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

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

20. — içel Milletvekili Çetin. Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekil'eri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli-



tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

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

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

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması, açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 



37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğîu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığım sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına İlişkin önergesi. (10/48) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

40. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec^ 
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekü tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasfanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğîu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»> geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

46. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

47. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (S/6) 

48. — Kars Milletvekili Hasarı Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

49. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığım saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığım, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

51. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne-



denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü sora önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsaî'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir.^ 

5 — 
13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 

Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinfn, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimleria-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-; 
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 



26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

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

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

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

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

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

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

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

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

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

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

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

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

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

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

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 



52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
C. H. P. Siverek îlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

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

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

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen^in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve Içiş'leri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu 'ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine 'ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/102) 

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

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

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

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

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

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

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

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

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

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

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

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

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

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

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

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

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

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

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

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



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

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy tşleri Bakanından sözlü som önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslrnın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

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

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla • Milletvekili Ahrnet Buldanlı'nm, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

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

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş

kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze İlişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

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

| 95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-

j leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik-
I tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge

si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 



103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Banş Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağü bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbiriere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

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

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

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

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut YüceJ'in, 
enerji nâkli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (•) 

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

115. •— Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

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

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

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

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

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

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

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

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 
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127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan

lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

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

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

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

133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. —r Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru* 
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî Örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

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

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

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

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

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

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 
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152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırhk 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

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

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önerge
si. (6/206) 

156. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) <*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236)(*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

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

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'in, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletveküi Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklryan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve' Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) , 
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3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö

nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesini Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma talihi : 
1 . 11 . 1974) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi: 10 . 6 . 1975) 

7. — 22 . 11 .1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

8. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1975) 

9. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporian (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 

10. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

11. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

12. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu rapoaı (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17 . 6 . 1975) 

13. — 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 14. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 15. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

16. — Yozgat Miiletvekii İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 17. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se^ 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

18. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili İ. Eteni Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı-; 
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nm, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve içel Milletvekili Oral Mavioğ'.u'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

19. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sarih 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

20. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e ! nci ek; 
C. Senatosu ~ S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 1 i . 1974, 1 . 7 . 1975) 

22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

23. — Kütahya Milletvekili îlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

24. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka< 
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S, 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

25. — 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 Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin* 
de Aktediîmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna daiı Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta-: 
rihi : 1 . 7 . 1975) 

X 27. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
rıcü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 , 1975) 

X 28. — izmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

29. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapjlan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

30. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

31. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
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ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

32. — Muş Milletvekili Tekin tleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S.-Sa
yısı .: 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 , 1975) 

33. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

34. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

X 35. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 hcu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 36. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

37. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 ."7 . 1975) 

X 38. — Kütahya Milletvekili ilhan E/soy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu

nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

39. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 , 1975) 

X 40. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, izmir Milletvekili ismail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

41. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

42. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve. içiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa
yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

43. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün. Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

! > - • • < • » — — * • • 



Dönem : 4 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 208 

2 4 . 2 . 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı, Giresun Milletvekili İ. Eteni Kıîıçoğlu ve 12 Arka
daşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve 2 Arkadaşının, Manisa Milletvekili M. Gün
düz Seviigen ve 7 Arkadaşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu* 
nun Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 

2/375, 2/412, 2/413, 2/437) 

12 . 6 . 1975 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 20 .5 .1975 tarihinde kararlaştırılan «24.2.1968 
tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GEREKÇE 

Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan
daşlarına 24 .2 .1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunla Vatanî Hizmet Tertibinden 300 lira şeref aylığı bağ
lanmıştır. Anılan Kanunun yayımından sonra kendilerine şeref aylığı bağlanan hak sahiplerinin miktarı, 1969 
malî yılı başında 75 bin civarında iken 1974 tarihinde 43 221 kişiye düştüğü tespit edilmiştir. 

Şeref aylığı alanların en genci bugün 74 yaşındadır. Bunların % 85'i köylerde ve küçük kasabalarda yaşa
yan, bütün geçimini bu aylığa bağlamış olarak hayalarının son günlerini bu sayede biraz rahat geçirebilen 
fakir vatandaşlardır. Son yıllarda artan fiyatlarla 300 liranın sağlayacağı geçim imkânı son derece azalmıştır. 

Bu nedenlerle Kanun tasarısı ile şeref aylığı miktardın 300 liradan 500 liraya çıkarılması gerekli görül
müştür. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-197812987 
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Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nm, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Ayhğı Bağlanması hakkmda 24 . 2.1968 tarih i ve 1005 sayılı Kanunun 1/1 nci Maddesinin Değiş

tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/252) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması hakkında 
24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1/1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun» Teklifim ve 
gerekçesi, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 

Vahit Bozatiı 

GEREKÇE 

1968 yılından bu yana hayat pahalılığının artmış olması ve bugünkü geçim şartları ve yeni Personel Kanunu 
hükümleri nazara alınarak 300 liradan ibaret aylıkların 600 liraya çıkarılması hususu öngörülmüş, ayrıca da 
maaş sahiplerinin ölümü halinde muhtaç eşlerine % 50 oranında aylık ödenmesine devam olunmasını temin 
için bu teklif hazırlanmıştır. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ VAHİT BOZATLl'NIN TEKLİFİ 

istiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 
24.2.1968 tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1/1 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlan
ması hakkında 1005 sayılı Kanunun 1/1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk vatandaşlarına, hayatta bulunduktan sürece, vatanî hizmet tertibinden 600 lira aylık bağlanır. 

ölümleri halinde muhtaç bulunan eşlerine, hayatta kaldıkları sürece, bu miktarın yansı, aylık olarak öden
meye devam olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclis] (S. Sayısı : 208) 
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Giresun MiHervekili İ. Efem Kılıçoğkı ve 12 arkadaşının, İstiklâl Madalyaa verilmiş bulunanlara Vatani Hiz-
met Tertibinden bflâfanan Şeref Aylıklarının artırünıası hakkında Kanun teklifi. (2/360) 

Millet Meclisi Başkanlığın* 

İstiklâl Madalyan- verilmiş bulunanlara Vatanî hizmet tertibinden bağlanan Şeref aylıklarının artırılması 
hakkında Kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. (21 . 2 . 1975) 

Giresun 
E. Kılıçoglu 

Eskişehir 
S. Öz'türk 

Çorum 
M. A. Arsan 

Erzurum 
R. Danışman 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Samsun 
H. Özalp 

Çorum Kars 
/. Tombuş Y. Bozkurt 

GEREKÇE 

Millî mücadeye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaş
larına, 24 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı kanunla vatanî hizmet tertibinden üçyüz lira şeref aylığı bağlanmıştı. 
Bu kanunun yayımından sonra kendisine şeref aylığı bağlanan hak sahiplerinin miktarı, yapılan tespitlerde, 
1969 malî yılı başında yetmiş beş bin civarında idi. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
22 . 1 . 1975 tarih ve Akt. 4-14 sayılı yazılarından anlaşıldığına göre, 31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle San
dıktan 43221 kişi şeref aylığı almaktadır. Demekki altı yıl içerisinde otuz binin üstünde hak sahibi vefat et
miştir. 

Şeref aylığı alanların en genci bugün yetmiş dört yaşındadır. Bunların yüzde seksen beşi köylerde ve kü
çük kasabalarda yaşayan ve bütün geçimini bu aylığa bağlamış; olarak hayatlarının son günlerini bu sayede 
biraz rahat geçirebilen fakir vatandaşlardır. Son yıllarda artan fiyatlarla artık üçyüz liranın sağlıyacağı geçim 
imkânı son derecede azalmıştır. Bu nedenlerle kanun teklifimizle şeref aylığı miktarının üçyüz liradan beş 
yüz liraya çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. Şeref aylığı alanların miktarı kısa sürede çok azalacağından 
bütçeye yeni bir malî külfet söz konusu değildir. 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ İ. ETEM KILIÇOGLU VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının artırılması hak
kında Kanun teklifi 

1. Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk va
tandaşlarına, 24 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı kanunla vatani hizmet tertibinden bağlanan üçyüz lira aylık 
beşyüz liraya çıkarılmıştır. 

2. Bu Kanun yayımlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 
3. Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Adıyaman 
A. Unsal 

Eskişehir 
O. Oğuz 

Niğde 
H. Ğzalp 

MiHet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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" Sivas Milletvekili Ahmet Dûrakoğlu'nun, İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Terti
binden Bağlanan Şeref Aylıklarının Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/375) 

Millet Meclisi Başkanhğına 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hkmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının artırılması 
hakkındaki kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

GEREKÇE 

Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan
daşlarına 24 . 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden üçyüz lira şeref aylığı bağlan
mıştı. Bu kanunun yayımından sonra kendisine şeref aylığı bağlanan hak sahiplerinin miktarı, yapılan tes
pitlerde, 1969 malî yılı başında 75 bin civarında idi. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğünün 22 . 1 . 1975 tarih ve Akt. 4 - 14 sayılı yazıları ıdan anlaşıldığına göre, 31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle 
Sandıktan 43 221 kişi şeref aylığı almaktadır. Demekki 6 yıl içerisinde 30 binin üstünde hak sahibi vefat et
miştir. 

Şeref aylığı alanların en genci bugün 74 yaşındadır. Bunların % 85'i köylerde ve küçük kasabalarda yaşayan 
ve bütün geçimini bu aylığa bağlamış olarak hayatlarının son günlerini bu sayede biraz rahat geçirebilen fa
kir vatandaşlardır. Son yıllarda artan fiyatlarla artık 300 liranın sağlayacağı geçim imkânı son derecede azal
mıştır. 

Bu nedenlerle kanun teklifimle şeref aylığı miktarının 300 liradan 500 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. Şeref aylığı alanların miktarı kısa sürede çok azalacağından bütçeye yeni bir malî külfet söz konusu 
değildir. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AHMET DÛRAKOĞLU'NUN TEKLİFİ 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının artırılması 
Hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk vatandaşlarına, 24 Î 2 . 1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunla vatanî hizmet tertibinden bağlanan üçyüz lira 
aylık beşyüz liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/412) 
30.5.1975 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
/ 

«İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkın
daki Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun» teklifimiz, gerekçesi ile bir
likte ilişikte arz olunmuştur. 

Gereği hususunda delâletlerini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Y. Köker A. D. Yüce 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye 
S. Özbek 

GEREKÇE 
İstiklâl Savaşına katılan ve «İstiklâl Madalyası» ile taltif edilen kahraman gazilerimize, yüce Milletimi

zin ve Devletimizin kadirşinaslık hislerini ifade etmek ve vefa borcunu kısmen ödemek için kabul edilen ve 
1968 malî yılı başında yürürlüğe giren 1005 sayılı Kanun ile, Devletimizin malî imkânları ölçüsünde «300 
lira» esas olmak üzere, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1968 yılından bu yana geçen sürede, ekonomik ve malî konjonktürde 
bir hayli değişiklikler vuku bulmuş ve bunun sonucu olarak da Türk Lirası epeyce değer kaybına uğramış
tır. 

Türk Milletinin ve Devletinin bir kadirşinaslık ve vefa borcu karşılığı olarak, 1005 sayılı Kanunla İstiklâl 
Savaşının kahraman gazilerine vatanî hizmet tertibinden verilmek üzere öngördüğü 300 lira aylık, bugünkü 
şartlar muvacehesinde artık bir değer ifade etmek niteliğini kaybetmiştir. 

Bu mülâhaza ile 300 liralık aylıkta artırma yapılması zaruret halinde kendini göstermektedir. 

Miktarı bir hayli azalmış ve sür'atla azalmakta olan bu asil insanlara, yaşamalarında destek olabilmenin 
muhakkakki hududu yoktur. Ama bütçe imkânları da bir noktada bağlayıcı olmaktadır. 

İstiklâl Savaşı gazilerimizin 300 lira aylığının, Devletimizin malî imkânları da nazarı itibare alınmak sure;-
tiyle, hiç olmazsa bir miktar artırılarak, 600 liraya çıkarılması zorunlu mütalâa olunmuş ve bu gayeyi gerçek
leştirmek için de işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

C. SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT KÖKER VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki 
Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 Şubat 1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunla İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibinden altı yüz lira aylık bağlanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 208) 
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Manisa Milletvekili M. GUndUz Sevllgcn ve 7 arica laşraın, 1005 Sayılı Kamınla İstiklâl Madalya» Veril
miş Bulunanlara Vatani Hikmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanma» Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/413) 
29 . 5 . 1975 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1005 sayılı Kanunla İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesini değiştirmek üzere hazırlamış bulunduğumuz kanun teklifi gerekçesi ile 
birlikte sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gerekli işlemin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz, saygılarımızla. 
Manisa Balıkesir Kayseri Elâzığ 

M. Gündüz Sev'dgen A. Akçeel C. Cebeci H. Buz 
Samsun Gaziantep Erzurum Erzurum 
A. Acar M. Bozgeyik Z. Yaylalı Y. Akdağ 

G E R E K Ç E 

İstiklâl Madalyası sahiplerine aylık bağlama tarihi 1005 sayılı Kanunun neşir tarihi olan 24 . 2 . 1968 tari
hidir. O tarihte bu aylık 300 T.L. olarak kabul edilmiştir. Ancak değişen hayat şartları bu miktarı bugün için 
yetersiz hale getirmiştir. Tespit edilecek yeni miktarın ilerde yine yetersiz hale gelmemesi için bu aylığın Dev
let Memurları Kanunundaki esaslarla değişgen olması uygun olacaktır.. Bu kanun değişikliği teklifi ile bu 
husus sağlanmış olacaktır. Şeref aylığı en düşük dere celi devlet memurunun brüt maaşının yarısının net olarak 
verilmesi şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca haczedileme yeceği hükmü de getirilmiştir. 

Bu değişiklikle İstiklâl Madalyası sahiplerinin ölümlerinden sonra yakınlarının da bundan istifade etmesi 
ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri irjıkânı da sağlanmış olacaktır. Adetleri esasen 
çok azalmış bu Millî Mücadele kahramanlarının yakınlarının da muhtaç devrelerinde Devletin kendilerine şük
ran borcunu eda etmesinden daha tabiî bir şey olamaz. Bu değişiklik teklifi yarım asrı geçen bir gecikme ile-
de olsa bunu sağlamış olacaktır. 

MANİSA MİLLETVEKİLİ M. GÜNDÜZ SEVİLGEN VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

705 sayılı Kanunla İstiklâl Madalyası verilmiş bulun mlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1005 sayılı Kanunla İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden şerek 
aylığı bağlanması hakkındaki Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, ölümlerinden sonra sağ olan eşleri ile bakacak kimsesi bu
lunmayan bekâr veya dul kız ve yine bakacak kimsesi bulunmayan sakat, malul, sürekli hasta, yaşlı ve çalış
ma gücünü kaybetmiş erkek evlâtlarına hayatta bulundukları sürece vatani hizmet tertibinden aylık bağlanır. 

Bu aylığın miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesine efcli 1 numaralı cetveldeki 
gösterge tablosunun 15 nci derece 1 nci kademesindeki göstergenin yarı değerinin her sene bütçe kanununda 
tespit edilecek kat sayı ile çarpılmak sureti ile hesaplanır. Bu miktardan hiçbir suretle vergi, resim ve harç ke
silmez. Ve her ne sebeple olursa olsun haczedilemez. 

İstiklâl Madalyası sahibinin ölümünden sonra bu aylıktan istifade edeceklerin adedi iki veya daha ziyade 
olursa tttı miktar aralarında eşit olarak pay edilir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Içal MUfctvokiK Oral Mavİoğlu'uun, İstikfâl Madalyası Verilmiş BuhinaaJara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki 24.2.1968 gün ve 1005 Sayılı Yasanın 1 nci Maddesine Fıkra Eklen

mesine İlişkin Yasa Önerisi (2/437) 

10 . 6 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması hakkındaki 
24.2.1968 gün ve 1005 Sayılı Yasanın 1 nci Maddesine Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa önerim ve gerekçesi 
aşağıdadır, 

Gerecine müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla, 

İçel Milletvekili 
O rai Mavi oğlu 

G E R E K Ç E 

Kendilerine Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlananlar Ulusal Bağımsızlık Savaşının gazileridirler, 
Sayıları gün geçtikçe azalan bu kahraman kişilere bağlanan aylıklar, bir yandan vefa duygusu diğer yan
dan onların yaşamlarının son aylarında başkalarına muhtaç olmamaları amacını taşır. Bu özelliği nede
niyledir ki, bu kişilere bağlanan aylıklar her hangi bir nedenle haczedilmemelidir. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ ORAL MAVİOĞLU'NUN TEKLİFİ 

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizrmt Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki 
24.2.1968 gün ve 1005 Sayılı Yasanın 1 nci Maddesine Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 24.2.1968 gün ve 1005 Saydı Yasamn 1 nci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Vatani Hizmet Tertibinden kendilerine aylık bağlanmış olanların aylıkları hiçbir surette haczedilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürülür. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 27 -.. 6 . 1975 

Esas No. : 1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437 

Karar No. : 72 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«24.2.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı» 2/252 Sivas Milletvekili Vakit Bozatlı, 2/360 Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkada
şının, 2/375 Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, 2/412 Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, 2/413 Manisa Milletvekili M. Gün.iüz Sevİlgen ve 7 arkadaşının ve 2/437 İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu'nun İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlan
ması hakkındaki 24.2.1968 gün ve 1005 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki teklifler kanun tasarısı-
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nın kapsadığı hususları öngördüğü cihetle birleştirilerek, Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer Hükümet temsil
cilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü: 

Gerek tasarı ve gerekse tekliflerin gerekçesinden Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple İstiklâl Ma
dalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına 1005 sayılı Kanunla bağlanan 300 lira aylığın 500 liraya çıka
rılmasının bugünkü hayat şartları karşısında zarurî olduğu, bu artışlada kısmen sıkıntılarının giderilebile
ceği kanisiyle sevk edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tasarı esas alınarak, yapılan görüşmeler sonunda 500 liranın kifayet etmeyeceği ve bu suretle 750 liraya 
çıkarılmasında yarar bulunduğu dikkate alınarak 1 nci maddedeki 500 lira, 750 liraya çıkarılmak suretiyle 
ve bağlanan aylığın haczedilemeyeceği şeklinde değ'iştirilerek, ayrıca Millî Mücadeleye iştirak edenlerden 
İstiklâl Madalyası verilmiş olan Türk vatandaşları ve kendilerine refakati zorunlu eşlerinin, Devlet Demir
yolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilme
lerini ve askerî hastanelerle Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavilerinin sağlanması maksadıyle 2 nci mad
dede değişiklik yapılmasını bu suretle de kanun başlığında gerekli düzeltme yapılması suretiyle değiştirile
rek 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kayseri Elâzığ 

/. Sezgin 11. Nakiboğhı 11. Buz 

Ankara 
//. T. Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İsparta 
A. İ. Balım 

içel 
/. Göktepe 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
/. Er soy 

Kütahya 
M. Ersoy 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
(İhtirazi kayıtla) 

G. Sevilgen 

Niğde 
H. Özalp 

Ordu 
B. T aran oğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Tokat 
H. Ab bas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

İTİRAZ KAYDI 
Şeref aylığı alan İstiklâl Mücadelesi kahramanı madalya sahiplerinin, bakıcısı bulunmayan eşleri ile 

gene bakıcısı bulunmayan hasta, sakat malûl ve çalışamayacak şekilde yaşlı olan çocuklarına bu aylığın in
tikal etmesi ile ödenecek aylığın 657 sayılı Kanunun esaslarına göre değişken olmasını temin edecek şekilde 
tedvin edilmediğinden birinci maddeye itiraz ediyorum. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevil gen 
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HÜKÜMETİN ÖNERİSİ 

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

tasarısı 

MADDE 1. — 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sa
ydı Kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlananların aylıkları 300 liradan 500 liraya 
çıkarılmıştır. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

20 ,. 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu 
sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 
Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, Va
tanî Hizmet tertibinden yediyüzelli lira aylık bağlamı. 

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hak
kında yukanki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Vatanî hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir 
suretle haczedilemez. 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden 
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olan 
Türk Vatandaşları ve kendilerine refakati zorunlu olan 
eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının 
iç hatları vasıtalarından subaylar I. mevkide, diğer
leri II. mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seya
hat edebilirler. Askerî ve Devlet hastanelerinde ücret
siz tedavi edilirler. 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

20 . 5 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kov an 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Milli Savunma Bakanı Y. 
O. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
O. As il t ürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Basol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kûıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

îmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy işleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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