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»••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara 
verilse de çoğunluk olacağı- muhtemel görülmediğin
den ;: 

23 Mart 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.25*te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 
Ahmet Çakmak Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 3 .19^ 

— 233 — 



M. Meclisi B : 79 23 . 3 . 1976 O : 1 

273) (Dağıtma Tarihi : 19.3.1976) (GÜNDEME) 
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Genel Görüşmeler 
12. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 ar

kadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(AET) ilişkileri konusunda Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

13. — tzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 ar
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nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/9) 

Meclis Araştırmam 
14. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka

daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının durum
larını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

15. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyâoğlu ve 
11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sosyal Gü
venlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek ve ulu
sal bir sosyal güvenlik politikasının saptanmasını sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/84) 

16. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını sağ
lamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

23 . 3 . 1976 Salı 

Yazılı Sorular 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

1338 sayılı Yasaya aykırı hareket eden emekli su
baylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi, 
(7/1132) 

2. — Van Milletvekili İhsan Bedirfıanöğlu'nun, 
Van - Atatürk Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Baka,mndan yazılı soru önergesi. (7/1133) 

3. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, ana
son ekimi ve alımıyle ilgili gönderilen yazılı emre 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1134) 

4. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre darlığına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1135) 

Meclis Araştırması 
5. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup Baş-

kanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana, parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptama'k amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

— 234 — 



M. Meclisi B ; 79 23 , 3 . 1976 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili t Etem Kılıçoğlu. 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Mehmet Özmeu (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşimini açıyorumH 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

7 . — Agrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, 12.3.1976 
tarihinde Abidinpaşa Meslek Lisesinde cereyan eden 
olaylar hakkında gündem dışı konuşması ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı 3 sayın üyeye söz ve
receğim, Sayın Cemil Erhan; 12 . 3 . 1976 tarihinde 
Abidinpaşa Lisesinde geçen olaylar hakkında söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Erhan. 
CEMİL ERHAN (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
12 Mart 1976 Cuma günü Abidinpaşa Meslek Li

sesinden evine dönerken, Ata Yıldırım, Ülkü Ocaklı 
katillerce alnından vurularak öldürülmüştür. Görül
düğü gibi Ülkü Ocakları artık dilediği yerde ve dile
diği kişiyi öldürebilmektedir. Güvenlik örgütleri ve 
Hükümet yetkilileri ise, bu olayları örtbas etme ve ca
nilerin kimliklerini gizlemeye uğraşıyorlar. Bir Başba
kan Yardımcısı ise, devletin içinde kurduğu cinayet şe
bekesi tüm kanıtlarıyle ortada durduğu halde, vicdanı 
sızlamadan ve yüzü kızarmadan bu cinayet şebekesi
ni korumaya çalışmaktadır. 

Hükümet ve güvenlik örgütleri görevlerini yap
mıyorlar diyorum. İşte kanıtı : Cinayetin en az 30 
görgü tanığı var, ancak cinayet şebekesi 3 lisenin or
tasından ölüm ve dehşet saçmaya bugün bile devam 
ettiği için, tanıkların da can güvenliği bulunmadığın
dan bazıları konuşmamayı seçerken, birçoğu da' okul
lardan tasdikname alarak başka illere gitmektedir. Bu 
kuşku ve kaygılarımızı namuslu bir emniyet yetkilisi 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

tüm çıplaklığı ile ortaya koymakta ve bizi doğrula
maktadır. Ata Yıldırım'ın cenazesinin kaldırıldığı sı
rada Ankara Tıp Fakültesi'nin morgunda Emniyet 
Birinci Şube Müdürü İbrahim Kızıltan ile Ata Yıldı
rım'ın ağabeyi Enver Yıldırım aralarında şu ilginç 
ve tüyler ürpertici konuşma cereyan ediyor, hem de 
tanıkların önünde : «Ülkü Ocakları bize destek de
ğil köstek oluyor, bu Ülkücüler polis teşkilâtımızın 
içine sızmışlardır. Ülkücüler ve bunları koruyanlar 
ellerini emniyet teşkilâtından çektiklerinde, Türkiye' 
de asayiş 24 saat içinde düzeltilir. Bakanlığımızda 
üst düzeyde yapılan toplantılarda Ülkü Ocaklarının 
kapatılmasından başka bir çözüm yolu bulunmadığı 
ve bu konudaki delilleri toplamaya başladığımızı bil
menizi isterim» diyor. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca cinayet masası komi
serlerinden Avni Turgut, cinayetten sonra 13 , 3 . 1976 
Cumartesi akşamı Ata Yıldırım'ın evinde 20 kişinin 
önünde aynen şunları söylüyor : «Bunu elbetteki Ül
kücüler öldürmüştür, bu konuda bilgilerimiz var.» 
Aynı komiser, aynı günün gecesi saat 01.00 sıraların
da yeniden eve geliyor, «zanlıyı yakaladık, dışardaki 
arabanın içinde. Çelimsizin teki» diyor. Oysa şu ana 
dek fail bulunmuş değildir. Komiserin açık ve içten
likle beyan ve davranışları ortada. Çünkü, emniyet 
yetkilisi «bulundu» diyor, sonrada, bulunan kişi or
tadan kayboluyor. 

Ülkemizde cinayete kurban giden yavruları aile
leri görememekte ve cenazeleri kaçırılmaktadır. Ata 
Yıldırım, 12 Mart 1976 günü ölmesine karşın, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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15 . 3 . 1976 günü ailesinden kaçırılarak dinî tören J 
yapılmaksızın gömülüyor. Ana, baba ve kardeşler 
ile cenaze ağır hakaretlere muhatap oluyor. O kadar 
ki, komiser Refik isimli bir görevli, tanıkların önün- I 
de Ata'nm ailesine seslenerek şunları söylüyor; «fa
re yavrusu ölmüş de ne olmuş, hepinizi döveriz. I 
Cenazeyi size vermez, yine biz götürürüz» Cephe ik
tidarının cenaze karşısındaki perişanlığı ve davranışı I 
bu, 

/Sayın millıeıtvelkilleri, bir ilginç olaydan daha 
söz etmek istiyorum. Ata Yılldırım'ın ablası Türkân 
Harribaba, cenaze kaçırılmasın diye tabutun üstüne 
kapandığında, ağır biçimde coplanıyor, aynı za
manda saçımdan tutularak sürükleniyor. Bu arada 
başındaikl bere kayboluyor. Aradan iki gün geçtik
ten sonra Ulus'ta Türkân Hamıbafoa'nın eşine rastla
yan komiser Hüseyin Keleş, «Eşinin beresi bende 
ıkalmış, otelde kalıyorum, gel vereyim» diyor. I 

iBere eşine veriliyor, bu arada Hüseyin Keleş, I 
iki gün sonra Avusturya'ya gideceğimi bildiriyor. 

t I 

iŞiımıdli sormak gerek; cenaze töreninde attığı da- I 
yaklardan ve kaçırdığı cenazeden dolayı acaba ar- I 
mrağan olaralk mı elli copltu azılı polis Avusturya'ya 
yonll anmaktadır? I 

/îç'işlierii Bakanı Asiliıürk cenazeye dinî tören yapıl
masına iziin vermiyor. Ata'nm cenazesinin morgdan 
alınacağı gün saat 8,30 sıralarında Ankara Emniyet 
Müdürü İçişleri Bakanı Oğutahan Asiltürk'le telsizle 
yaptığı görüşmede, cenaze sahiplerinin cenazeyi bir I 
camiye götürüp, dinî dören yapmaik istediklerini bil
diriyor. Buna karşılık İçişleri Balkanının, sözüm ona ! 
dinci geçinen Asilltürik'ün, telsizden duyulan konuş- I 
masında, hiçbir camiye cenazenin götürülmesine I 
iziin vermediği duyuluyor. Bu konuda daha fazla bir I 
şey söylemeyi gereksiz buluyor, Asiltürk'ü kınadı- I 
ğımı belirtmekle yetiniyorum. , I 

.BAŞKAN — Sayın Erhan, bir dakikanız var, 
lütfen tamamlayın efendim. I 

CEMİL ERHAN (Devamla) — Öte yandan, 
15,3.1976 günü, içişleri Balkanının cenazenin kaçı-
rilişimi protesto eden ve polislerin yaptık»!arını şikâyet 
elan tele bugüne kadar cevap veritoamıişitir. I 
Ata'nın babaısı Nusret Yıldırım M. H. P.'nm illeri 
gelenlerinden biridir. Aynı zamanda 1969 - 1973 
yıllarında partinin milletvekili adayıdır. Hatırlana- I 
nacağı gibi, Nusret Yıldırım 16.3.1,976 tarihinde Tür- I 
(keş'e çektiği telde cinayetin Ülikii Ocalkları mensubu 
kişilerce işlendiğini bildiriyor ve ikinci olaralk da, 
ıbaşka yavruların canlarına kıyılmaması için bu yerin j 

'kapatılmasını öneriyordu. Hemen belirteyim ki, 
Nuısreıt Yıldırımı aynı zamanda Ülkü Ocaklarını da 
destekleyen kişidir. Çünkü 18.5.1975 günü Ülkü 
Ocağı Derneğine bağışta bulunuyor. 

ıSayın Türkeş'in çektiği telgrafı ilginize sunuyo
rum. Diyor ki: Cinayeti Ülkü Ocaklarının işleme
diğinin anlaşıldığını söylüyor, göz göre göre yalan 
söyîıüyor. 

İkincisi de, telinde olayların araştırılması için 
gerek emniyet yetkilileri, gerekse arkadaşJanmız 
uğraşımaktadırlar. Görüldüğü gibi M. H. P. hâlâ 
emniyet yeMliîerinıin yanına komandoları sokmak
ta sakınca görmüyor. Yani katilleri, Ata'yı öldüren
lere arattığını söyleyecek kadar şaşkın ve perişan 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu olayla saptanmıştır ki, devlet içinde M. H. P. 
ile birilikte cinayet şebekesi kurulmuştur. Her gün 
daha da cüretlerini artırarak cinayetlerine devam 
etmektedirler. Bu otuza varan fail bilinmeyen cina
yetlerin gerçek sorumlusunun eli tabancalı ve bıçaklı 
sokak eşikiyasını koruyan M. H. P. olduğunu altını 
çizerek söylüyorum. Türk Parlamentosunun bu şe
bekeyi dağıtacak güçte olduğuna inancımı belirtmek 
(işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erhan, müddetiniz bitmiş
tir, lütfen son cümlemizi ifade edin efendim. 

CEMİL ERHAN (Devamla) — M. H. P. her 
gün amaç ve niyetlerini kanlı eylemlerini ortaya koy
maktadır. Öte yandan, ÜJikü Ocaklarının da 
M. H. P.'nin yan kuruluşu, daha doğru bir deyişle 
gençlik örgütü olduğu bilinen gerçeklerdendir. 

,Bu cinayet şebekesiyle Anayasamız ortadan kal-
dırıJimaik istenmekte, Cumhuriyet ve demokrasimiz 
yıkılmak ve bir faşist rejim kurulmak 'istenmektedir. 
Kanıtlar Türk kamuoyunun gözleri önündedir. 

O nedenle, yurdumuzun ve ulusumuzun esenli
ği, cumhuriyet ve demokrasimizin korun/ması için 
Cumhuriyet Başsavcısını göreve çağırıyorum. Gere
ken işlemin biran önce yapılmaısuyle birlikte, Ana
yasa çizgisi dışına çıkan M. H. P.'nlin kapatılması 
için Anayasa Mahkemesine dava açılmasını dilemek
teyim. 

/Cümlenize saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erhan. 
ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Saym Baş

kan müsaade ederseniz.- (C .H. P. sıralarımdan gü
rültüler) ^ 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sus be!.. 
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ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — «Be» diye 
konuşma; teribiıyesizilüğin lüzumu yok. (C. H. P. sıra
larından güırülltülıer) • 

BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim. Rica ede
rim Sayın Eyüpoğlu, muhatabınız her halde... 

ALÎ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, her halde gördünüz? 

BAŞKAN — Gördüm efendim. Sayın Eyüpoğlu, 
gördüm ve Sayın Güneş'e ihtar ettim. 

. Bir şey mi ifade edeceksiniz efendim? 
ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş

kan, burada sayın üyenin Milliyetçi Hareket Partisi
ni açıkça itham edişi sizin de dikkatinizden kaç
mamıştır. Kamuoyuna intikal eden bu görüşlerin 
yanlış olduğunu, arkadaşımızın yanlış bilgiler edin
diğini müsaadenizle burada izah edip düzeltmeye 
gayret edeceğim. Bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eyüpoğlu, gündem dışı ko
nuşmalarda sataşma nedeniyle bir cevap hakkınız 
olmadığını teslim edersiniz, bir. İkincisi de, Sayın 
Erhan konuşması sırasında, partinizin Genel Başka
nı Sayın Türkeş'i Sayın İçişleri Bakanı Asütürk'ü 
isimleriyle, hadiseyle 'ilgiliymiş gibi beyanda bu
lundular. Onların söz hakkı vardır. Burada bulun
salardı kendilerine söz verirdim, başka bir zaman 
da usule uymak şartıyle söz talepleri olursa onla
ra söz hakkı tanıyacağım ve vereceğim. Ama sayın 
hatibin, partiyi şu veya bu şekilde, politik mülâha
zalarla tenkit etmesi, yermesi veya bir hâdiseyle il
giliymiş gibi göstermesi, size söz hakkı vermeme 
imkân vermiyor,, sadece bu şekilde bir talebiniz zap
ta da geçmiş bulunuyor, teşekkür ederim. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
0inkara) — Sayın Başkan, gündem dışı bir konuş
ma olacağını, konuşmanın üç kişi tarafından yapı
lıp yapılmayacağını bilmediğim için, Hükümet adı
na cevap vermek için tamamını dinlemeyi arzu et
tim. Eğer başka gündem dışı konuşma yoksa, uygun 
görürseniz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, diğer konuşmalara 
da Hükümet adına cevap verme hakkınız var. Şimdi 
Sayın Erhan'ın yaptığı gündem dışı konuşmaya ce
vap vermek için söz talebinde bulunuyorsunuz, 
buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli milletvekii-
lejri; 

önce. kısaca, 12 . 3 . 1976 günü Abidinpaşa Sa
nat Lisesi önünde cereyan eden olayı kısaca bilgi
lerinize arz etmek istiyorum. 

12 . 3 . 1976 günü saat 17.10 sıralarında Abidin
paşa Sanat Lisesi öğrencisi; Ağrı Taşlıca ilçesi nüfu
suna kayıtlı Nurettin oğlu 1956 doğumlu, sağ görüş
lü Ata Yıldırım, okul dağıldıktan sonra evine gider
ken, henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şa
hıslar tarafından atılan tabanca kurşunuyla başın
dan yaralanmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesine kaldı
rılan adı geçen kurtarılamayarak maalesef vefat 
etmiştir. Olaya Cumhuriyet Savcılığı ellkoymıuş, tah-
kikatı Cumhuriyet Savcılığı sürdürmektedir. Henüz 
olayın sanığı tespit edilememiştir. Olayın ideolo
jik bir nedenle işlendiğine dair de iddialar kesinlik 
kazanmamıştır. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — El insaf 
yahu, 40 kişi 50 kişi oldu. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın parlamenter, heyecanınızın sebe
bini anlayamıyorum. Ben bir olayı anlatıyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen dinle
yelim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ne demek 
oluyor? Yapamıyorsanız ayrılın gidin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Buradaki olgun konuşmalarınıza göre 
size hiç yakışmıyor. Bunun usulü, burada karşılıklı 
konuşmak değil sayın parlamenter. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cemil Erhan'ın bu
rada iddia ettikleri hususların pek çoğu, sadece ken
disinin duyumlarına dayanmaktadır. Eğer biz, her-
birirniz kendi duyduklarımızı buradan aynen, haki-
katmiş gibi gösterirsek, hiçbir netice elde edemeyiz, 
hiçbir yere varamayız. 

Değerli arkadaşlarım bakınız... 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Ço

cuğun babasının iddiası nedir? 
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 

efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) Sayın Bakan 

yeterli cevabı vermiyor. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, sayın hatip herkesi 

tatmin etme durumunda değil ki efendim, Rica ede
rim. 

Sayın Bakan devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — İddia edilen hususlarda, güvenlik ör
gütleri ve Hükümet yetkilileri ise bu olayları örtbas 
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etme ve canilerin kimliklerini gizlemekle uğraşıyor
lar, diyor sayın parlamenter. Tam aksine, emniyet 
(kuvvetleri ve Hükümet yetkilileri diye kasteddiği, 
sanıyorum İçişleri Başkanlığı olması gerekir. Bunun 
içerisinde başka bir kastı varsa, onu bilemiyorum; 
ama biliniz ki, «Hükümet yetkilileri» diye kastedilen 
İçişleri Ba'kanlığı ise, İçişleri Bakanı ve personeli, 
değil bunları örtbas etmek, hepsinin, tamamının ele 
geçirilmesi, ortaya çıkarılması, kanun önünde hesap 
vermesi için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama 
değerli arkadaşlarım, burada konuşan parlamenter
lere düşen görev, sadece Mecliste Anayasanın ve 
Meclisin kendilerine verdiği hakkı kullanarak burada 
gündem dışı konuşma yapmak değil, eğer bilgileri 
vars'a buna adlî mercilere de intikal ettirmektir. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Babası anla
tıyor sayın Bakan, abisi anlatıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın parlamen
terin eğer bildiği bir şey varsa ve adlî mercilere in
tikal ettirmiyorsa, benim nazarımda vazifesini tam 
yapmıyor demektir. Burada politik konuşmalar yap
mak mümkündür. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Babası an
latıyor, 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, babasından bah
setmiyorum, burada konuşan parlamenterden bahse
diyorum. Bildiği bir şey varsa, bunu adlî mercilere 
intikal ettirmiyorsa... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ölüyü bile 
vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın Ba
kan siz de cevap vermeyin. Siz gündem dışı... 

ÎÇİŞLERÎ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuşma imkânı kal
mıyor. 

BAŞKAN — Onlara şu anda hemen mani olmak 
imiüimkün değil. Her saitaişımayı yapana cevap Verirseniz, 
hem müddetinizi dolduracaksınız, hem de gündem 
'dışı yapılan konuşmanın cevabını vermemiş olacak
sınız. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (fetaribui) — Konuşma da, 
suçluları yakala. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Komiser 
Refik'i sorguya çekin. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kaceli) — «Fare yav
rusu» diyor Komiser Refik. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İhbar edi
yoruz, Komiser Refik'i sorguya çekin. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, müdahale 
etmeyin, 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan; bu kürsüden konuşan 
kimseyi konuşturmamak için lâf atanları eğer müda
hale edip, susturmak imkânı yoksa, bu kürsüler hür 
ve müstakil olarak kullanılamaz hale gelir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu imkân var
dır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet gö
revini yapmazsa, milletvekilleri burada konuşur. 

Siz cop atıyorsunuz, biz lâf atıyoruz sayın Ba
kan. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, s'iz devam buyurun. 
Bu ifadenizin cevabını sonunda vereceğim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, şu anda iddia edilen eğer 
doğru ise, bize intikal ettirildiği takdirde, mutlaka 
tahkikat 3'apılacağını her zaman ifade ettiğim husus
lardan bir tanesi daha; bir şube müdürünün şu şe
kilde, şu şekilde konuştuğu şeklinde bir iddiadır. İlk 
defa söyleniyor. Bana intikal etmemiştir, olaydan 
şu kadar zaman geçmiştir, değerli arkadaşım «Şunu 
tahkik eldin» diye bana intikal getirmemiştir, hiç bir 
yere, savcılığa da intikal ettirmem'iştir; ama buradan 
bir politik davranış olarak rica ediyorum kullanma
yalım. Şu anda bahsedilen hususu tahkik ettireceğim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Telgraf
larımıza cevap verilmiyor sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade edin 
bitirsin. Bir müracaatınız varsa, o zaman yapın efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Millet Meclisinin huzurunda... 

CEMİL ERHAN (Ağrı) — Sayın Bakan, siz 
telgrafa cevap verdiniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Erhan, rica ederim efendim; 
siz görüşmenizi yaptınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Millet Meclisinin huzurunda şu anda 
muttali olduğum şu hususu tahkik ettireceğim; ama 
ilk defa sayın parlamenter, olay 12 Martta geçtiği 
halde 23 Martta buradan söylüyor. İnsaf buyurunuz. 
Bana «Şu adam, şunu şu hatayı, şu haksızlığı yaptı» 
dediğiniz herhangi bir olay gösteriniz ki üzerine eğil
memiş olayım, tahkikat yaptırmamış olayım... Bu, 
varit değildir., 
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AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) Benim evime 
yapılan baskın olayı. 

'BAŞKAN — Sayın Çelebi, rica ederim efendim, 
rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Şimdiye kadar hiç bir zaman olmamış
tır, bundan sonra da olmayacaktır; ama değerli ar
kadaşlarım buraya gelip de, hiç bir şekilde sizin de 
tevstfk edemeyeceğiniz, etmeniz imkânı ve ihtimali 
olmayan «filâna fareler denildi' şeklinde konuşmaları 
da, hem l'arlamentonun, hem bir müessesenin yıpra-
tılması bakımından uygun görmüyorum. Değerli ar
kadaşımı davet ediyorum; gelsin, bütün bildiklerini 
tahkik ettireceğim. Bütün bildÜklerini tahkik ettire
ceğim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Babası çar
şaf çarşaf anlatıyor sayın Bakan, daha ne istiyor
sunuz? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Lise talebeleri ara
sında kimlerin bulunduğunu, basını takibedersen gö
rürsün. 16 tarihli Günaydın'a bakın. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen oturun efendim. 
Sayın Dem'ir, rica ederim oturun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli ankadaşlarım, yine yerlerinden 
müdahale eden Cumhuriyet Halk Partili parlamenter
ler, «Babasının bazı iddialarda bulunduğunu, bunun 
tahkik edilip, edilmediğini soruyorlar. Tahkik edil
miştir, savcıya verilm'iştir, tahkikat yürütlmektedır. 
Neyi istiyorsunuz, ne eksik kalmıştır, söyleyiniz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Bakan, teh
dit mi ediyorsunuz bizi? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Katilleri is-
tüyofuz. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ediyorum efen
dim, Kitfen oturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Soruyorum; bütün iddialar savcıya ve
rilmiştir, tahkik edilmektedir. Yoksa siz Cumhuri
yetin adliyesine mi itimat etmiyorsunuz? (C.H.P. sı
ralarından gürültüler.) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Resimleri iş
te burada sayın Bakan. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bunlar ye-
terîi değil sayın Bakan, olayları önleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyetin sav
cısı yerine siz savcılık yapmak isterseniz, Cumhuri

yetin hâkimi yerine siz hâkimlik yapmak isterseniz, 
siz yargılara varır, «'bunlar mutlak doğrudur» derse
niz, anlaşmamız imkânı yoktur. Söylenen her şey, 
her kelime, her iddia, her isim Cumhuriyet savcısı
na verilmiştir, tahkikat yapılmaktadır; ne istiyorsu
nuz? (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Huzur istiyoruz, 
huzur istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ederim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Eğer huzur istiyorsanız, huzurun geti
rilmesini gerektiren davranışta bulununuz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Ölçen, rica ede
rim efendim, bitirmedi daha sözünü, rica ederim. Sa-
Sayın Ölçen, rica ederim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Bakanın gülmeye hakkı yoktur; memleketin kan 
ağladığı yerde Bakanın gülmeye hakkı yoktur. Bu 
kadar gayri diıddljye alamazsınız; işıte fotoğraflar. 

j BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim efendim, 
eğer müdahale etmeniz icabeden bir yer varsa bitirstin 

| efendim, tekmil etsin konuşmasını, rica öderim, bıra
kın, bunlar Parlamentoda geçerli şeyler değil. 

i İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın perlamen-
terlerin yaptığı iddialar, söylediği her türlü olayla 
ilgili delil ve ihbar niteliğindeki her şey, bu bahset
tiği fotoğraf dahil, Cumhuriyet Savcısına teslim edil
miştir, tahkikat yapılıyor diyorum. Cumhuriyet sav-. 
cılarına itimat etmiyorsanız o ayrı bir şey. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sana itimat 
etmiyoruz. Deliller işte burada Sayın Bakan, gaze
telerde çıktı. 

j İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın parlamenterler, kendilerine ya-

J kıştıramadığım bir cahillik içerisindeler. Adlî âmir 
olarak... (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bakan mısınız be!. 
Utanmaz adam. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Cahil ken
didir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sen de katilsin, ka
til, 

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ederim, rica ede-. 
rim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN AStLTÜRK 
: (Devamla) •— Bakıntz... Eğer susturursanız konuşa-
• cağım, efendim. 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sözünü geri alsın. „ 

'BAŞKAN — Bakarız, tetfkaik efderüz, müracaatı
nızı da nazarı itibara alırız, lütfen oturunuz efen
dim. Rica öderim, konuşturmuyorsunuz ki efen
dim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Önünüzde 
«oluyor efenidlim, hakaret ediyor,, Parlamentoyu 
cahiMkle suçluyor; neyini tetlkik edeceklsiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devallima) — Tavzih edeyfom, tavzih ödleyim: Par
lamentoyu canilikle suçlamıyorum, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grulpunun tamamını da calhıilikle suç-
laımıyorulm, Saldece burada aldlî âmlir olarak,savcının 
sallâlbiilyelti dahilinde, savcının efede, savcının me
suliyeti altında yürütülen bir konudan dolayı ben
den hesap slogan, lâf atan arkadaşımı cahillikle suç
luyorum. Kim üzerine alı/yorsa odur cahil. (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İçişleri Bakam ola
rak nıe yapıyorsunuz, onları söyleyin. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstartbul) — Po
lis ne yapıyor, onları söyleyin. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İçimleri Bakanı 
yok mu bu memlekette, İçişleri Baklanı yok mu? 
Yok, 

BAŞKAN — Sayın Aykul, siz «İçişleri Bakanı 
yok mu? diye siorarsanız, o dJa size «MMeftvekil 
var mı?» derste o zaman hiç birlimiz olmayız, rioa 
ederim efendiım., (C. H. P. sıralarından gürülltüler) 

(Muğla Milletvekili Ünait Demir'in İçişleri Ba
lkanına bir kâğıt vermesi) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanfbul) — Burası Ye-
şilçam değil, artistlik mi yapıyorsunuz? 

Sayın Başkan, böyle bir usul var mıdır? 
BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim. 
.Saıyın Bakan, bir ricada bulunmak işitiyorum. 

Zatıalinizin de Başkanlığa yardımcı olmanız bakımın
dan, Başkanlığa ve Heyeti Umumiyeye hitap eder
seniz, bu meseleyi burada daha Hatlıya bağlamış 
oluruz, rica edeyim. Devam buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yanlış olarak bir 
gruipun tümünün reaksiyonuna sebep olacak tarzda, 
«Bizi cahillikle suçluyor sayın Bakan» dendi. Ha
yır, böyle bir şey yapmıyorum. SöylıediğÜımlia ma
nasını bilen insanım. Kimi kastettiğimi kendi üzeri
ne alanlar, kendileri kaibul ederler. Adlî olaylar, 
savcının... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale etme
yin efendim, sizin istediğiniz gibi mi beyanda bu
lunsun?... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Adlî olaylar savcının tnesuliyeftıiyle yü
rütülür, İçişleri Bakanı olarak, bu olayların yü
rütülmesine müdahale etme imkânı, Anayasa bakı
mından yoktur, kanunlar bakımından yoktur; adlî 
âmir savcıdır. Binaenaleyh, bu iddia edilen her 
husus savcılığa ihbar olarak verilmiştir. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — Ca
hilisin sen. 

ıBAŞKAN — Sayın Aklkiray rica ederim, bu şe
kilde hitap etmek size yakışmıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Davamla) — Değerli arkadaşlarım... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bu ne demek? 
Böyle bir Bakan gelmemiştir daha. 

IBAŞKAN — Sayın Aykul rica ederim. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Neden hep 

savcılığın arkasınla gizleniyor da polisten bahsetmi
yor? -

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Siz de... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Savcılığa 
dil uzatan yok. Polisten şikâyetçiyiz. 

BAŞKAN — Rica ederim; Siz de Söz istersiniz, 
siz de polisten bahsedersiniz efendim. Rica ederim. 

iİLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Önleme görevin 
olduğundan haberin var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir husulsün 
daha açığa çıkarılmasında fayda mülâhaza ediyo
rum. 

/BAŞKAN — Sayın Bakan, tekmdllıeyin efendim, 
rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Cenazenin ailesinden kaçırılarak, dinî 
tören yapılmadan gömüldüğü hatalı bir beyandır. 
Ailesinden kaçırılmamış, ancak şimdiye kadar defa-
atle olduğu gibi, bundan önce, ister sağcı talebe ol
sun, ister solcu talebe olsun, ölüm halinde, onun baş
ka birtakım komplikasyonlara sebep olmaması için 
büyük törenlerle, alıp kaçırılarak, diyar diyar dola
şılmasına mani olunmak için, uzun zamandan beri 
tören yapılmasına müsaade edilmemekte ve cenaze, 
yerine mütevazi bir törenle gömülmek üzere götü
rülmektedir. Bu da onlardan biridir. Bundan sonra da, 
tekrar ediyorum; ister sağcı olsun, ister solcu olsun, 
alıp diyar diyar götürerek, onun üzerinde birtakım 
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spekülasyonlara, istismarlara sebep olacak törenlere 
müsaade edilmeyecek, gereği yapılarak cenazeler 
toprağa verilecektir. Bunun bilinmesinde fayda vardır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Namazını sen mi kıl
dın? 

BAŞKAN — Sayın Özkök, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Hepinize saygılar sunarım. (A.P. ve 
M.S.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İçişleri Ba
kanı* 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeü) — Hâlâ cina
yetlerin olacağından bahsediyor. 

CEMİL ERHAN (Ağrı) — Aslı burada sayın Ba
kanı. Zabıtlara geçti. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim. Zabıtlara 
geçti diye ifade ediyorsunuz âma, bu yaptığınız ha
reketin de Tüzük dışı olduğunu kabul etmeye mec
bursunuz. (Gürültüler) Çok rica ederim. Sayın Ba
kanın, gündem dışı konuşmaya verdiği cevapların 
her milletvekilini ayrı ayrı tatmin etmesi diye bir 
usulümüz yok. Çok rica ederim efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — İçişleri Bakanı, cenaze
ler tören bakanı değildir sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sanlı, rica ede
rim. Yani bunlar, bu müdahaleler size bir şey kazan
dırmaz. Çok rica ederim. 

2. — Trabzon Mlletvekili Mehmet Özgür'ün, 
Türkiye - Iran transit nakliyatı ve Trabzon Umanının 
tevsii hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgür, Türkiye -
İran transit nakliyatı ve Trabzon limanının tevsii ko
nusunda gündem dışı söz talebiniz var. Buyurun Sa
yın Özgür. 

MEHMET ÖZGÜR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Türkiye'den geçen Iran transit nakliyatı 1976 yı
lında da önemini muhafaza etmektedir. Kısa adı ile 
RCD olan, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğinin temeli 
22.7.1965 tarihinde atılmıştır. 10 ncu yılım idrak 
eden RCD, İran, Pakistan ve Türkiye'den oluşan 
ekonomik işbirliği toplantılarında, kağıt üzerinde 
çok şeyler tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 
başta olmak üzere bakanlar, uzmanlar, dernek baş
kanlarının demeçler vermesine rağmen, Iran transit 
ticareti uygulamasında olumlu bir sonuç alındığı 
Şimdilik söylenemez. 

İran transit nakliyatının tabiî yolu Karadenizde 
Trabzon limanı, Akdenizde Mersin ve iskenderun li

manlarıdır. Bu limanlara gelen transit mallarının kı
saltılmış karayollarımızdan İran'a intikal etmesi, nor
mal bir güzergâh olması gerekir. Trabzon limanı 2 
gemiden fazla yükleme ve boşaltmaya müsait değil
dir. Bu nedenle, gelen gemilerin asgarî İCI gün ve 
azamî bir aydan fazla sıra bekledikleri bir gerçektir. 

Çok mühim olan bir konu da; bu gemilerin yük
lerinin normal sürede boşaltılmaması halinde, mal 
sahiplerinin her gemi için ödemeye mecbur olduk
ları sürsterya tazminatı yüzbinlerce liranın üstünde 
olmaktadır ki, bu durumda deniz nakliyatının ucuz 
tarifesinin önemi azalmaktadır. 

Trabzon limanına yolcu gemisi geldiğinde boşalt
ma mekanizması durur, kurulmuş boşaltma organi
zasyonu âtıl kalır. Gübre yüklü gemiler gelince ayrı 
bir kargaşalık doğar. Çiftçi gübresini beklerken, 
boşaltmak için bu gemilere başka limanlar aranır. 
Trabzon'un dışındaki diğer transit limanlarımızın du
rumu bu görünüşten farksızdır denilebilir. Bu ahval 
ve şerait içinde, üç dört yıldan beri bu limanlarda 
herhangi bir tevsi ve modernleşme hareketi görülme
mesi sonucunda, Iran transit nakliyatının, karayolla-
rımıza yüklenmesinin zarureti doğmuştur ve TIR 
kamyonlarından konvayların kurulması kaçınılmaz 
olmuştur. Türkiye'nin, TIR kamyonlarının yaptıkları 
kazaların maddî ve manevî risklerine katlanması şöy
le dursun, Edirne'den Doğubeyazit'a kadar uzanan 
1 900 kilometrelik karayollarımızda meydana getirdik
leri aşınma ve tahribatın bütçemize yükü her halde 
bir gün hesaplanacaktır. Görülecektir ki, yılda mil-? 
yarların üzerinde, görünmeyen bir gider gözlerimizin 
önüne serilecektir. Transit limanlarımızın üç dört yıl 
önce tevsileri yapılmış olsaydı ve depo ve antrepo gi
bi tesislerin yapılması ele alınsaydı, bu zararlar bir 
ölçüde meydana gelmezdi denilebilir; TIR'larla Tür
kiye'den transit geçişlerinin kilometre/ton başına 15 
kuruştan 25 kuruş veya 40 kuruşa çıkarılması haklı 
olmakla beraber, bu kadar tepki ile karşılanmazdı 
ve bu zamlar, karayollarımızdaki nakliyatın limanla
rımıza döndürülmesine yardımcı olamazdı. Çünkü li
manlarımız tevsi edilmemiş, modernize edilmemiş, 
bilhassa depo ve antrepolarla teçhiz edilmemiştir. 

Trabzon'un yıllarca özlemini çektiği ve 40 yıl son
ra tekrar bu limana dönmüş olan İran transit nakli
yatının da, limanlardaki sıkışıklık nedeniyle, Türk li
manlarının dışına kayacağı bugünden gözükmektedir. 
Her ne kadar Bayındırlık Bakanı, «1976 yılında liman 
tevsii yapılmazsa, İran transit nakliyatının başka dev-
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letlerin limanlarına. kaymasının ihtimali yoktur», de
mesine rağmen, uyarmak görevimizdir. 

Trabzon limanının yılda kapasitesi 700 bin civa
rındadır. 1974 yılında hazırlanan fizibilite etütlerine 
göre, Trabzon limanının iç boşaltma ve yükleme mik
tarının 1 milyon tona yükseleceği ve ayrıca 500 bin 
ton civarında maden yükleneceği ve bu arada 500 bin 
ton kadar da İran transit eşyasının boşalacağı hesap
lanmıştır. Buna göre, Trabzon limanının kapasitesi
nin ilk etapta 2 milyon tona iblağı projelenmiştir ve 
dört geminin birden boşaltma ve yükleme yapacağı 
öngörülmüştür. 

1974 yılında tevsi projesinin keşif bedeli 100 mil
yon lira, 1975 yılının birim fiyatlarına uygun olarak 
revize edilen proje tutan 130 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özgür, müddetiniz bitmek 
üzeredir, lütfen tamamlayın efendim. 

MEHMET ÖZGÜR (Devamla) — Fizibilite etüt
leri ve tevsi projeleri hazır bulunan Trabzon limanı
nın 1974, 1975, 1976 yılı yatırım programlarına ısrar
la alınması istenmiştir. Hatta 1975 yılında bu liman
da tarama yapılması ve boşaltma cihazlarının takvi
ye edilmesi düşünülmüş, Ödenek aktarması teklifi de 
yapılmıştır. Buna rağmen, bunların sorumsuzca red
dedilmesi düşündürücüdür. 

1974 ve 1975 yıllarında, Trabzon limanının tevsii 
için Bayındırlık Bakanlığınca talep edilen 130 milyon 
liralık yatırım ödeneği, sektör yatırımlarının tavanı
nı aşacağı mülahazası ile Devlet Planlama Teşkilâtı 
tarafından reddedilmiştir. 1976 yılında aynı Bakanlı
ğın önerisi, İran'la yapılacak anlaşmalara bakılması 
gerekçesiyle, aynı müsteşarlıkça engellenmiş ve yatı
rım ödeneği kabul edilmemiştir. Ödenek aktarması 
teklif mektubu da bürokrasinin tozlu dosyaları ara
sında unutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılında 120 milyar lira
lık, 1976 yılının 154 milyar liralık bütçelerinde ve 
90 milyar liralık bir yatırım program miktarı içinde 
130 milyon liralık bir ödenek ayrılmaması ciddiye alı
namaz. Kaldı ki, Trabzon limanının tevsii için 1975 
yılında hazırlanan bir diğer rapora göre, Trabzon -
Iran transit nakliyatından yurdumuza sağlanacak yıl
lık döviz miktarı, 50 milyon lirası liman işletmelerine 
olmak üzere asgarî 650 milyon lira civarındadır. Trab
zon limanınının tevsii işini tstanbul köprüsünün hikâ
yesine benzetmek mümkündür. Üç yılda, sadece li
man işletmesi gelirlerinden amorte edilmesi mümkün 
iken, ele alınmayışı, verimlilik ilkesine ve planlama 
tekniğinin biçimine de ters düşmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özgür,.benim elimde olmayan 
bir talepte lütfen bulunmayın. Ben gereken toleransı 
da göstermiş durumdayım, lütfen son cümlenizi ifa
de edin efendim. 

MEHMET ÖZGÜR (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Trabzon limanının tevsii edilmesi ihtiyacını gören, 
bu öneriyi yapan yatırımcı ve teknik bir bakanlıktır, 
reddeden bürokrasidir. Bürokrasinin hatalarını düzelt
mek, ihmallerini göstermek, bir mânada inatlarını 
kırmak görev haline gelmiştir. 

Önerim şudur; Ulaştırma, Bayındırlık ve Gümrük 
Tekel Bakanlıklarının Trabzon limanının ve altyapı 
yatırımlarının hazırlanmış fizibilite etütlerine ve pro
jelerine dayalı olarak 1976 yılı içinde liman tevsiinin, 
başlatılması için ek bir yatırım programına bağlan
masıdır. 

130 milyon liralık bir paranın RCD Teşkilâtı Üye
si Iran ile yapılacak bir anlaşma ile ertelememin ha
talı bir yol olduğunu belirtmek isterim. 

Arz olunan ve belirtilen tutumu ile Devlet Plan
lama Teşkilâtı, hürriyetçi demokrasi modeline ve ih
tisaslaşmış bir bakanlığın görüşüne ters düştüğü an
laşılıyor. Bu nedenle Devlet Planlama Teşkilâtının 
kendi tercihlerini icraya koyması gibi heveslerinden 
arınması zamanı gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın özgür, süreniz bitmiştir ve 
benim elimde olmayan bir hususu benden istemeyiniz 
efendim. Çok rica ediyorum Sayın Özgür, konuşma
nızı bitiriniz efendim. 

MEHMET ÖZGÜR (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

1976 Malî Yılı Bütçesinin, Komisyonda, Senato 
ve Meclisteki müzakeresi sırasında muhalefet cephe
sinin konuşmaları, istifa eden üç Planlama Daire Baş
kanının davranışları görüşlerimizi kanıtlamaktadır. 

Ekonomiyi tam çalışma düzeyinde tutmayan ret 
kararlarından sorumlular da hesap vermeye davet 
edilmelidir. Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgür. 
Efendim, bir hususu tekrarlama durumunda oldu

ğum için özür dilerim. Eğer sayın üyeler, hatibe ko
nuşma imkânını sağlamaz, o ortamı yaratmazlarsa 
aynı şey bir gün kendilerinde de olur. Bu bakımdan 
ben Sayın içişleri Bakanı ve yanında bulunan Sayın 
Tekin ve Sayın Erhan'dan rica edeyim, biraz önce 
başka arkadaşlar da vardı. Öyle anlaşılıyor ki, hati-
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bin konuşmasından ziyade sizlerin yaptığı hasbıhal 
zabıtlara geçmiş oldu. 

Çok güzel bir şey; gündem dışı yapılan konuş
mayı değerlendirdiniz ama bunun yerinin burası ol
maması lâzım, bunun takdirini yapacak durumda ol
duğunuzu ve bana yardımcı olacağınızı ümit ediyo
rum, özür dilerim. 

3. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın, orman 
bölgelerinde yaşayan köylülerimizin durumu hakkın
da gündem dışı konuşması. 

B A Ş K A N — Orman bölgesinde yaşayan köylüle
rimizin durumu ile ilgili. Sayın Hüseyin Abbas gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşlardır, buyurunuz 
Sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

1972 senesinde çıkarılan Af Kanununu Anayasa
nın 93 ncü maddesi gereğince Sayın Cumhurbaşkanı
mız tarafından tekrar görüşülmek üzere Meclise gön
derildikten sonra Yüce Meclislerde ikinci defa görü
şülmeden Anayasa ve Adalet Komisyonlarının müta
laasını aldıktan sonra tekrar onay için Sayın Cumhur
başkanımıza gönderilmiş, bu tip bir mütalaa netice
sinin Sayın Riyaseticumhur'a arzı ise; «Anayasanın 
maddesini tefsir» mütalaa edildiği cihetle böyle bir 
yetkinin olamayışı hatırlatılarak ikinci defa Meclis
lerimizde görüşülmek üzere orman suçlarını işleyen
lerin af kanun tasarısı Yüce Meclise gelmiştir, fakat 
maalesef genel af da geçti her türlü suç işleyenler 
aşağı yukarı bu Mecliste af edildiği halde bunların 
dışında kalan tek suçlu vatandaş zümresi, orman içe
risinde yaşayan ve geçimini başka yollar olmadığın
dan dolayı orman emvalinden temin etmek mecburi-

/. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1974 malı yılı kesinhesabı hakkında 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/37) (S. Sayısı : 270) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı 1974 malî yılt kesin hesabı 
hakkında Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu, 270 sıra sayı ile basılıp sayın üyele
re dağıtılmıştır. 

Şimdi Millet Meclisinin 1974 malî yılı kesinhesap 
cetveline ait raporun sonuç kısmını okutuyorum. 

(1) 270 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

yetinde kalan vatandaşlarımızın, cezalarına taalluk 
eden kısımları genel af içerisine girdiği halde kesim 
tazminatını ifade eden maddî cezaları affedilememiş. 
Bu yüzden aşağı yukarı 800 bini âşkın ceza tazmina
tı dosyasını havi vatandaş zümresi, Genel Aftan son
ra hukuk mahkemelerine intikal ettirilmiş ve bugün 
bu suçun sahibi vatandaşlar mahkemelerde eskisi gi
bi muhakeme eldilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada büyük bir ada
letsizliğin olduğu kanaatindeyim. Zira kesim tazmina
tı yani, kesim.suçları affedilmiyor; ama öbür taraf
tan kesilmiş emvali kamyonlarla nakledenler ve hi-
zarhanelerinde veya başka yerlerde bunları satmak 
suretiyle yüzbinlerce lirayı kazanan, asıl bu orman 
emvalinden büyük meblağı elde eden kişiler maalesef 
bu suçun dışında bırakılıyor. 

Benim Yüce Meclislerden ricam odur ki, ikinci 
defa Meclislerde görüşülmeden, sadece Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun mütalaasını aldıktan sonra Sa
yın Reisicumhurumuza intikal ettirilen, ikinci defa 
geri gönderilmesinden dolayı Meclislerimizde bekle
yen bu kanunu ve onun kapsamı içine giren 800 bin 
orman içi fakir köylü vatandaşımızın bu cüzî maddî 
cezalarını havi suçlarının da, bu Yüce Meclislerimi
zin atıfeti ile affedilmesi ve bu fukara vatandaşları
mızın bu ağır yükten, mahkeme kapılarında sürün-
dürülmekten tekrar gerek devlete ve gerekse vatan
daşa pek çok malî külfete mal olan bu suçtan vatan
daşların kurtarılması ricası ile söz almış bulunuyo
rum. 

Gerek Yüce Meclise ve gerekse Sayın Başkana te
şekkür ederim. (M. S. P.. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 

(Millet Meclisi 1974 malî yılı kesinhesap cetveli
ne ait raporun sonuç kısmı okundu). 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Cumhurbaşkanlığının 1974 malî yılı kesinhesap 

cetveline ait raporun sonuç kısmını okutuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı 1974 malî yılı kesinhesap cet
veline ait raporun sonuç kısmı okundu. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayıştay Başkanlığının 1974 malî yılı kesinhesap 

cetveline ait raporun sonuç kısmım okutuyorum : 
(Sayıştay Başkanlığı 1974 malî yılı kesinhesap cet

velinin sonuç kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) ÇEŞİTLİ İSLER 
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C) TEZKERELER 

1. — Görevle Tunus'a giden Devlet Bakanı Sey- I 
// Öztürk'e Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan' 
in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/588) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, sırası ile okutuyorum : 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile Tunus'a giden Devlet Bakanı Seyfi Öz-

türk'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mustafa Kem«al Efkovan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. I 

2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Ulaştırma Bakanı I 
NaJıit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş I 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/589) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba- I 

kanı İhsan Sabri Çağlayangîi'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe' 
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhufbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görevle yurt dışına gidecek jolan imar ve I 

İskân Bakanı Nurettin Ok'a Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhatthı Kılıç'm vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/590) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve İskân 

Bakanı Nurettin Ok'un dönüşüne kadar; İmar ve İs- I 
kân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı I 
Selâhattin Kılıç'ın vekillik etmesinin Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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VE ÖNERGELER 

4. — Görevle Kıbrıs'a giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demire Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile Kıbrıs'a giden Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı Dr. Kemal Demir'in dönüşüne kadar; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. 
5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab

zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yanılması hakkında kanun ta
sarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkere
si. (1/297, 3/592) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğümüzün 76 
ncı maddesine göre bir geri alma tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 6 , 1975 tarih ve 71 - 1953/2733 sayılı 

yazımız. 
Bakanlar Kurulunca 21 . 5 . 1975 tarihinde karar

laştırılıp ilgide kayıtlı yazımızla sunulan «Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı»nm İçtüzüğün 
76 ncı maddesine göre geri gönderilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri 
verilmiştir. 

6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa mu
halefet ettiği iddia olunan Ordu Milletvekili Senai 
Yazıcının yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki hazırlık soruşturması evrakının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/593) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi daha var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 5 . 1975 tarihli ve 6/2 • 3041 sayılı ya

zımız, 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet 
ettiği iddia olunan Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili ola
rak (ilgideki yazımızla sunulan hazırlık soruştur
ması evrakının iadesi Adalet Bakanlığının 11.3.1976 
tarihli ve 10682 sayılı yazısıyle istenilmektedir. 

Dosyanın iadesini müsaadelerine arz ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
7. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 

dört arkadaşının, «193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi» n;n doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/415, 
4/133) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 38 nci maddesine 
göre bir adet önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fıkralar 
eklenmesine ve bazı maddelerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin kanun teklifimiz, 30 . 5 . 1975 tarihin
den bugüne kadar geçen süre içinde ilgili komisyo
nunda görüşülmemiş bulunmaktadır. 

Yaklaşık 10 ay gibi bir zaman görüşülmemiş olan 
bu kanun teklifimize benzer bir başka kanun teklifi 
ise, içtüzüğümüzün 38 nci maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmıştır. 

Bu durum karşısında süresi içerisinde Komisyon
da görüşülüp sonuçlandırılmayan kanun teklifimizin, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca 
doğrudan doğruya gündeme alınması için gereken 
işlemin yapılmasını saygılarımızla dileriz. 

istanbul Aydın 
Abdullah Baştürk M. Şükrü Koç 

istanbul izmir 
Hasan Basri Akkiray Süleyman Genç 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
HASAN BASRl AKKİRAY (istanbul) — Önerge 

üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkiray. 
HASAN BASRl AKKİRAY (istanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tşçi ve memurlarımızın asgarî ücretlerinde vergi 
bağışıklığını sağlamak amacıyle, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesini ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören yasa 
önerimizi, bundan 10 ay kadar evvel Sayın Başkan
lığa sunmuştuk. Ne var ki, aradan 10 aya yakın bir 
süre geçmesine rağmen komisyonda görüşülemedi 
ve bu nedenle içtüzüğümüzün 38 nci maddesinin ça- -
lıştırılması zorunlu bir hal aldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa önerimizin amacı
nı kısaca özetlemek gerekirse, asgarî ücret üzerinden 
maaş ve ücret alan işçi ve memurlarımızın maaş ve 
ücretlerini vergi dışı tutmak ve bu miktardan sonra 
gelen maaş ve ücretlerin her 1 000 lirasından % 5 
almak suretiyle bir vergi bağışıklığı tanımak ve bü
yük dilimlerde bu oranın % 50'ye kadar çıkmasını 
sağlamaktır. 

Bundan başka, bu önerimizle, mükellefin bak
makla yükümlü olduğu her çocuk için 100 liranın da 
vergiden bağışık tutulmasını zorunlu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu önerimizle, bugün 900 
bin civarında bulunan memurlardan asgarî ücret 
düzeyinde maaş alan 350 bin memurun ve asgari üc
retle çalışan 620 bin işçinin maaş ve ücretlerinden 
vergi alınmamak yolu ile, az da olsa, bir adalet sağ
lamak amacımızdır. «Az da olsa» diyorum; çünkü 
gerçekten diğer vergi mükellefleri ile kıyaslanacak 
olursa, bu önerimizle tanımak istediğimiz bağışıklık 
çok mütevazı bir düzeydedir. Örneğin daha bir kaç 
gün önce kabul buyurduğunuz bir yasa ile, çiftçi ve 
balıkçılara, aylık gelirlerinden 2 500 - 3 000 lira ci
varında bir vergi bağışıklığı tanımış bulunuyoruz. 
Daha bir kaç gün önceki gazetelerde okuduğumuz 
bir habere göre, ülkemizde 350 bin iş adamı yani ge
nellikle özel arabası olan, dış gezileri bulunan ve bel
ki de daha zevkli ilişkileri olan bu 350 bin mutlu ki
şi, bir odacı ya da bir meydancı kadar vergi ödeme
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu adaletsizliği giderme
ye mecburuz. Dengeyi sağlamak, hem de hemen ve 
ivedilikle sağlamak zorundayız. Sosyal adalet ilkeleri
ni içeren Anayasa üzerine, halkın mutluluğu üzerine 
ettiğimiz and, bizlere bu yükümlülüğü yüklüyor. Ai
leleriyle birlikte 10 milyonu aşan bu ezik insanlar, 
gerçi bu M. C. Hükümetinden umudunu kesmiştir 
ama, yüzleri Parlamentoya dönüktür. Umut dolu 
gözleri vekillerinin üzerinde dolaşıyor. Gelin hep bir
likte bu yüzleri güldürelim, bu umutları parlatalım. 
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Değerli arkadaşlarım, bu önergemizi hemen ve 
acale olarak kabul buyurmanızı ve tasarının yasa
laşmasını önemle rica ediyorum, coşku ile rica edi
yorum. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkiray. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gereği ya
pılacaktır. 

S. •— Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/594) 

BAŞKAN — - Başkanlık tezkereleri vardır, okutu
yorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemeleri, 
Başkanlık Divanının 18 . 3 . 1976 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
Samsun Milletvekili Fahri Birer 72 gün rastaîığı 

nedeniyle 1 6 . 2 . 1976 tarihinden itibaren. 
Afyon Milletvekili îbrahirn Elmalı 20 gün has

talığı nedeniyle 16 . 2 . 1976 tarihinden itibaren. 
Muğla Milletvekili Ali Döğerli 15 gün hastalığı 

nedeniyle 15 . 3 > 1976 tarihinden itibaren. 
Manisa Milletvekili Veli Bakirli 12 gün mazereti 

nedeniyle 1 1 . 3 . 1 9 7 6 tarihinden itibaren. 
istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke 20 gün 

mazereti nedeniyle 16 . 3 . 1976 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Şimdi,-ayrı ayrı okutup oylarınıza 

sunacağım. 

«Samsun Milletvekili Fahri Birer, 72 gün hasta
lığı nedeniyle, 16 . 2 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Afyon Milletvekili İbrahim Elmalı, 20 gün has
talığı nedeniyle, 1 6 . 2 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Ali Döğerli, 15 gün has
talığı nedeniyle, 15 . 3 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Manisa Milletvekili Veli Bakirli, 12 gün mazere
ti nedeniyle, 1 1 . 3 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke, 20 gün ma
zereti nedeniyle, 16 . 3 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — İki aydan fazla izin alan Samsun Millet
vekili Fahri Birer'e ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/595) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum : 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında 2 aydan 

fazla izin alan Samsun Milletvekili Fahri Birer'e öde
neğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu mad<lesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —• Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) •; 

BAŞKAN — Genel görüşme ve Meclis araştır
ması önergeleri vardır, sırası ile okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
AET - Türkiye ilişkileri, geciktirilmesinde büyük 

sakıncalar olan önemli bir aşamaya gelmiş bulun

maktadır. Özellikle gide-ek büyüyen dış ticaret açığı, 
konunun kısa sürede tartışılmasını ve ileriye dönük 
tedbirlerin gün geçirmeden alınmasını gerektirmek
tedir. Asıl sorun, hiç kuşkusuz, Türkiye'nin sağlıklı 
biçimde sanayileşmesi ve kalkınmasıdır. Bunun so
nuçta AET'nin tam üyeliğini amaçlayan bir strateji 
ile başarılabileceğine Ankara anlaşması ve katma 
protokolün imzalanması şuasında karar verilirken, 
ekonomik gerçeklerden çok sayısal nedenlerle daya-
nıldığt bilinmektedir. 1963 yılından bu yana geçen 
zaman, zorlukları azaltacağı yerde çoğaltmış görün-
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mektedir. Ankara anlaşmasının imzalandığı sırada 
AET tamamen kalkınmış ve sanayileşmiş bir toplu
luk iken Türkiye gelişmekte olan ve sanayileşmeye 
çalışan bir ülke idi. On üç yıl sonra AET'yi oluştu
ran ülkeler daha da zenginleşip güçlenmiş ve fakat 
Türkiye gene kalkınmaya çalışan bir ülke durumun
da kalmıştır. Bu gerçeğin nedenleri Türkiye'de uy
gulanan ekonomi politikalarının yetersizliği ve hatta 
yanlışlığında yatmaktadır. Sorunlarımızın çözüle
memesi ve gittikçe büyüyen dış ticaret açığı bundan 
doğmakta, bu durum AET - Türkiye ilişkilerini olum
suz yönde etkilemektedir, 

Ülkemiz bütün çalışmalarını seçim hesaplarına 
dayandıran ve bu uğurda ekonominin geleceğini teh
likeye atmaktan kaçınmayan, sorumluluk duygusun
dan uzak bir hükümetin yönetimindedir. Milletin al-
datılabilir olduğu varsayımı üzerinde kurulu siyasal 
iktidar, AET ile ilişkilerimizi de aynı anlayışla yü
rütmeye çalışmaktadır. Geleneksel tarım ürünlerimi
zin daha çok ve iyi koşullarla ihracı, işçilerin serbest 
dolaşımı ve uzun vadeli düşük faizli kredi olanak
larının sağlanmasına yönelik bu politika; bugünü 
kurtarmaya çalışmakta, temel sorunları bir yana ite
rek Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Ta
rım ürünlerinin bir ölçüde daha fazla ihracının sağ
lanabilmesi dış ticaret dengesini düzeltecek bir giri
şim olmaktan uzaktır. İşçilerin serbest dolaşımı için 
harcanan çabalar, daha çok iş gücü ihracı ve bun
ların gönderecekleri dövizlerin artması gibi uzun va
dede doğruluğu ve geçerliliği çok şüpheli olan bir 
amaca yöneliktir. Dış borçlanma ile Türkiye'nin kal-
kınamadığı otuz yıla yakın bir süreden beri apaçık 
görüldüğü halde, hâlâ bundan medet umulmaktadır: 
Şu veya bu ölçüde ödünler koparmaya çalışmaktan 
ibaret bir politikanın tutarlı sayılamayacağı açıktır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı ile Hükümet ve onun 
doğrultusundaki dış işlerinin görüşleri arasında ka
muoyuna yansıyan çatışmalar vardır. Özel sektörün 
sanayici kesimi yarınına güvenle bakamayacak du
rumdadır. Türkiye'de dayanıklı olan ve olmayan tü
ketim malları sanayii sağlıksız biçimde ve aşırı ola
rak gelişmiş, üstelik dışa bağımlılığı daha da artıran 
bir nitelik kazanmıştır. Yatırım malları sanayii bir 
türlü ve başlangıç olara!; bjc gerçekleştirilememekte-
dir. Uzun vadeli büyük yatırımları gerektiren bu sa
nayinin kurulması, bir süre soma kaçınılmaz olacak 
gümrük birliğinin ürkütücü görüntüsü karşısında ola
nak dışı kalmaktadır. Bu dc-rurnda AET tarafından 
bize önerilen sanayi ve teknoloji işbirliği, Türkiye' 

nin geleceği açısından dikkatle değerlendirilmesi ge
reken büyük bir tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye'de AET konusu kamuoyuna yeterince 
yansımamıştır. Bilim adamlarının kişisel tartışmala
rı ve birkaç açık oturum dışında, Hükümetin güncel 
hesaplarla yürütmeye çalıştığı ilişkiler bahis konusu
dur. Oysa AET - Türkiye ilişkileri ülkemizin kalkın
ması, yani sanayileşmesi sorunundan soyutlanarak 
ele alınamaz. Konunun gerektirdiği biçimde ele alın
ması, kamuoyuna duyurulması ve kesin bir tavrın 
geniş tartışmalar sonucu oluşturularak ortaya konul
ması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Millet Meclisinde 
yapılacak görüşmeler, hem siyasal partilerimizin bu 
konuya daha açık ve kesin biçimde, sorumluluk duy-
gusuyle eğilmelerini sağlayacak; hem de kamuoyun
da olumlu tartışmaların başlangıcı olacaktır. Hükü
met üzerindeki denetim hakkı ve görevi bakımından 
da bunun biran önce yapılması gerektiği kanısında
yız. 

Bu nedenlerle Anayasanın 88, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 99 - 100 ve 101 rıci maddeleri gereğince, 
AET - Türkiye ilişkileri konusunda Millet Meclisin
de bir genel görüşme açılmasını ve işin özelliği ba
kımından bunun öncelikle yapılmasını saygılarımızla 
dileriz. 18 . 3 .1976 

Eskişehir 
' Niyazi Onal 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Tokat 
Haydar Ulusoy 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Uşak 
Kadir Özpak 

Afyon 
Süleyman Mutlu 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Edirne 
İlhan Işık 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Ankara 
î. Saffet Omay 

Şükrü 

İzmir 
Remzi Özen 

Hatay 
Sabri İnce 
Gaziantep 

İbrahim Hortoğlu 
Tunceli 

Nihat Saltık 
Trabzon 

H. K. Eyüboğlu 
K. Maraş 

Mehmet Özdal 
Ankara 

Y, Ziya Yağcı 
Artvin 

Mehmet Ergül 
İzmir 

Kaya Bengisu 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 
Elâzığ 

A. Orhan Senemoğlu 
Afyon 
Yüzbaşıoğlu 
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BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arkada
şının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının durum
larını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt dışında, özellikle Almanya'da çalışan işçile

rin yanlarında bulunan çocuklarının eğitim ve öğre
timi, millî bir sorun olarak güncellik kazanmıştır. 
Toplumumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel yapı
cından ve atmosferinden uzakta, ailesinin yakın ilgi 
ve şefkatinden yeterince yararlanamayan, Alman top
lumuna girme ve ilişki kurma olanağını çeşitli neden
lerle elde edemeyen, çocuklarımıza, elimizi uzatmak, 
sorunlarına eğilmek, onları toplumumuza yararlı, 
kendi kültürlerine ve geleneklerine uygun ölçüler 
içinde kişilik ve meslek kazanmalarını sağlama so
rumluluğu, omuzlarımızda ağır bir şekilde duyulma
ya başlanmıştır. Bilimsel araştırmalara dayalı olarak 
köklü ve sürekli önlemlerin alınma zamanını daha 
fazla geciktirmemek geı eklidir kanısındayız. 

Batı Avrupa ülkelerinin, hızla gelişen ekonomile
rinin, bazı alanlarda doğurduğu insangücü açıkları
nı dışardan sağlamalarının bir sonucu, ortaya çıkan 
işçi akımı, pek çeşitli ve kaımaşık, sosyal ve kültü
rel sorunları da beraberinde getirmiştir. İşçi kabul 
eden ülkelerle, işçi gönderen ülkeler bu sorunları 
karşılamak için hazırlıklı değildiler. Esasen işçi kabul 
eden ülke, ucuz insangücü bulma, gönderen ülke de 
işsiz vatandaşlarına iş bulmadan öte bir beklenti ve 
sorumluluk taşımıyorlardı. 

Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının eğitim ve 
öğretimi ile ilgili sorunlar ve bu sorunlara neden olan 
faktörler son derece karmaşıktır. Bu konuda, bugü
ne kadar, çözüm getirici bir uğraşı ve araştırma ya
pılmamış gibidir. Ancak, son zamanlardaki olumlu 
bazı girişimler, bundan sonra yapılacak çalışmalara 
bir başlangıç müjdesi olabilir. İstanbul Türk - Alman 
Kültür Merkezinin «Federal Almanya'daki Türk iş
çilerinin toplumsal ve kültürel sorunları» konulu, 
Ankara Türk - Alman Kültür Merkezinin «Alman
ya'daki yabancı işçi çocuklarının pedagojik ve psiko
lojik sorunları» konulu dizi programlarla Sayın Ece-
vit Hükümeti dönemindeki bazı önemli kararlar ve 
uygulamaları, bu olumlu çalışmalardan bazılarıdır. 

Son günlerde Alman Protestan Akademilerinin 
Berlin'de düzenlediği seminer, bizleri büyük sorum
lulukla ve derhal harekete geçmemizi zorlayan bir 
uyarı niteliğindedir. 

Bu seminerden söz eden, Almanya'nın, Sesi Rad
yosu, 21 Şubat 1976 gecesi saat 20.00'de yaptığı Türk
çe yayında, Federal Almanya'daki Türk çocukları
nın anadilleri ve öz kültürlerinden kopma tehlikesin
den bahsediyor ve konuşma, «kaybedilecek zaman 
olmadığından, en kısa zamanda harekete geçmesi ge
reken Türk Hükümetinin Federal Alman Hükümeti 
ile, gerekli görüşmeleri yapmasıdır.» şeklinde nokta
lanıyordu. 

Millî Eğitim Bakanlığının, Alman yetkilileri ile 
görüşmelerde bulunduğunu bilmiyor değiliz. Ama, 
öncelikle, bu konuda, yasal yükümlülüklerimizi bil
mek neyi nasıl yapacağımızı saptamak, yasal boşluk
ları doldurucu çalışmalara geçmek için niçin beklen
diğini anlamak zordur. Bundan başka, Alman Hükü
metinin de yasal yetki ve sorumluluklarını da ortaya 
koymak gerekmektedir. 

1974 Mart ayı durumuna göre, Federal Alman
ya'da çalışan Türk işçilerinin 0 - 21 yaşları arasında
ki çocuklarının sayısı 235 000 civarındadır. Bu çocuk
lardan 108 OOO'i 6 yaşından küçük, 92 000'i 6 - 1 6 
yaşlan arasında, temel eğitim çağında, 35 OOO'i de 
17-21 yaşları arasındadır. 

Okul çağma henüz erişmemiş 108 000 çocuğu
muzun, sadece % 3'ü yuva ya da kreşlere gidebil
mekte, temel eğitim çağındaki çocuklarımızın ancak 
% 51 'i okullara devam edebilmektedir. Anayasamı
zın ilköğretimi zorunlu kılması yanında Alman yasa
ları da temel eğitimi yabancı işçi çocukları için de zo
runlu ve parasız öngörmektedir. 

Anadili Almanca olmayan 0 - 6 yaş grupu çocuk
lar için okul öncesi eğitimin, 1 7 - 2 1 yaşları arasın
daki çocuk ve gençler için meslekî, eğitimleri ile, bu 
eğitimin önemi üzerinde tartışmaya bile gerek yok
tur. 

Eğitim olanaklarından ve fırsatlarından yararla
namayanların acıklı durumlarını düzeltici çalışmala
rın yanında, okula devam edenlerin durumları da 
gerçekçi bir biçimde saptanmalıdır. Yıllarca Alman 
okullarına devam eden çocuklarımızın yeterince eği-
tilmediği ve yetiştirileni ediği de üzerine parmak ba
sılacak bir konudur. Bu yönü ile çalışmaların iki bö
lümde sürdürülmesi zorunluluğu ortaya çıkmakta
dır. Okuyamayanların, okuma olanaklarını sağlama, 

f 
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okula devam edenlerin de daha iyi eğitim olanakları
na kavuşmalarını oluşturmadır. 

Bu konuya eğilmişken, işçi çocuklarının eğitimi 
için öğretmenlik yapmak üzere ülkemizden dış ülkele
re gönderilen öğretmenlerimizin bu göreve yeterince 
hazırlanmadığı sayısal yönden de yetersiz oldukları
nı da belirtmek zorunludur. Türk çocuklarına öğret
menlik yapmakla yükümlü Alman öğretmenler ise 
kültür farklarından ve bizim kültürümüze uyum sağ
layamadıklarından beklenilen fonksiyonu yerine geti
rememektedirler. 

İki toplum arasında, kalmış kendi toplumundan 
kopmaya yüz tutmuş yeni topluma girememiş, bu 
çocuklarımız, hükümetlerden ilgi, anlayış, yardım ve 
eğitim beklemekte ve yasal haklarını istemektedirler. 
Bu beklenti ve istemleri karşılanmazsa, yeterli eğitim 
göremeyen, çarpık bir ortam içinde yapıcı ve yaratı
cı bir kişilik geliştiremeyen, bir meslek elde edeme
yen bü çocuklarımız, yıllarca sonra yurda döndükle
rinde, kuşkusuz sorunlarını da birlikte getirecekler
dir. 

Bu millî sorunun çözümünü sadece Millî Eğitim 
Bakanlığından beklemeyeceğiz. Hükümetlerin bu so
runa beraber eğilmeleri, çözüm yolları aramaları, ve
rilen kararları içtenlikle uygulamaları zorunlu ola
caktır. 

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız acıklı tabloyu 
düzeltici girişim, ilişki ve çalışmalar başlarken yurt 
dışında,ki, özellikle Almanya'daki işçi çocuklarının 
bu günkü durumlarını, eğitimlerinde karşılaşılan güç
lükleri ve eğitim sorunlarına çözüm getirebilecek ön
lemlerle ilgili önerileri saptamak üzere Anayasamı
zın 88 nci maddesi ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Balıkesir 
Halil Dere Necati Cebe 

İzmir Rize 
Mahmut Türkmenoğlu Osma-î Y. Karaosmanoğlu 

Kırklareli Urfa 
Mehmet Dedeoğlu Celâl Paydaş 

Muş Erzincan 
Tekin İleri Dikmen Nurettin Karsu 

Gaziantep Bursa 
Yusuf Öztürkmen Mehmet Emekli 

BAŞKAN — Önerge, Gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sosyal Gü
venlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek ve ulu
sal bir sosyal güvenlik politikasının saptanmasını sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/84) 

BAŞKAN Diğer bir önerge vardır, okutuyo

rum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal güvenlik sorunu, çağımızda özellikle geliş

mekte olan ülkelerde, toplumsal barışın sağlam te
mellere oturtulması, demokrasinin halk kitlelerine 
yansıtılması ve halkçı bir içeriğe kavuşturulması için 
aoilliğini ve güncelliğini giderek artırmaktadır. 

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulma-
sına rağmen, ulusal bir sosyal güvenlik politikasının 
saptaaamamış olması, sosyal güvenlik kurumlarının 
büyük bir dağınıklığın içinde bulunması, bu sorunun 
dar boğazlara ve bir açmazın içine girmesine neden 
olmaktadır. 

Bu durumda, Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev
lerini çağdaş ölçülerle sürdürmesi ve hizmet alanla
rını sağlıklı biçimde genişletmesi olanağı olmadığı 
kanısındayız. 

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik kurumlarındaki, 
haklar ve yükümlülükler arasındaki ayrıcalıkların, 
Anayasamızın eşitlik ve adalet ilkesine aykırılığı, bu 
kurumların malî olanaklarının plan ve programlarda
ki hedeflere uygun olarak kullanılmayışı da bu ka
nımızı doğrulamaktadır. 

Plan ve programlar; 

— Sosyal sigorta örgütlerinin bir çatı altında bü-
tünle.jtirilm esini, 

— Ayrıcalıklı, hak ve standartların giderilerek, 
tek tip ulusal bir standarda dönüştürülmesini, 

— Sigortalılara uygulanan, ihtiyarlık, maluliyet, 
dul-ve yetim ödeneklerinin günün koşullarına uydu
rulmasını, 

— Dikey gelişmelere meydan vermemek için ge
reken önlemlerin alınmasını, 

— Özellikle, ihtiyarlık yaşının değiştirilmemesini, 
— Sosyal Sigorta örgütlerinin anafaaliyet alanla

rı dışında kalan işlerle uğraşmamaları ve fonlarının 
daha verimli kullanılmasını öngördüğü halde; 

Bugüne dek bunların hiçbiri gerçekleşememiştir. 
Bu nedenlerle : 
a) Öncetlikle ulusal bir sosyal güvenlik politi

kasının saptanmasına ışık tutulması, 
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b) Sosyal sigorta ve sosyal güvenlik örgütlerini, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştiril
mesi, 

c) Ayrıcalıklı hak ve yükümlülüklerin giderile
rek tek tip, ulusal bir standarda dönüştürülmesi, 

d) Sigortalılara uygulanan, ihtiyarlık, maluliyet, 
dul ve yetim ödeneklerinin, günün koşularına uydu
rulması, 

e) Sosyal sigorta örgütleri gelirlerinin, planların 
. öngördüğü yönde ve sosyal güvenliği geliştirecek bi

çimde kullanılmasının sağlanması, 
f) Nüfusumuzun % 64'ünü oluşturan, tarım ke

siminin, özellikle prim ödeme gücünde olmayan grup
ların, sosyal güvenliğinin sağlanabilmesi için, yapıl
ması gereken ön çalışmaların neler olduğunun sap
tanması, 

Bu açılardan yapılması zorunlu görülen idarî ve 
hukukî değişikliklerin de aydıniığa çıkarılması ama
cı ile, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddelerine göre bir Meclis Araş
tırması açılmasını saygıyle arz ederiz 

Eskişehir Aydın 
Murat Kâhyaoğlu tsa Ayhan 

Burdur Hatay 
Osman Aykul Sabri İnce 

Hatay Balıkesir 
Mehmet Sönmez Necati Cebe 

Elâzığ Erzincan 
A. Orhan Senemoğlu Nurettin Karsu 

Mardin Gaziantep 
Nurettin Yılmaz Yusuf Öztürkmen 

Gaziantep İzmir 
Mehmet Özmen Neccar Türkcan 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektiı. 

4. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

BAŞKAN — Başka bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de orman bölgelerinde yerleşmiş bulunan 

köylü yurttaşlarımız, yaşamlarını son derece güç ko
şullar altında sürdürmektedir. Mevcut yasalar iyi uy
gulanmadığı ve tatbikatta yanlışlığı anlaşılmış hü
kümler değiştirilmediği ve halkın ezilmesine yol açan 

Devlet anlayışı giderilemediği için orman köylerin
deki ıstırap büyümekte ve yaygın hale gelmektedir. 

Halbuki orman hem ülke, hem de içinde yaşayan
lar için en büyük zenginlik kaynağıdır. Orman iyi 
tarif edilebilse hem Devletin, hem orman köylüsünün 
haklarını koruyabilecek yasa ve kafa değişikliği ya
pılabilse, bu sarp bölgelerde fakirlik sona erecek ve 
yerini refaha bırakacaktır. 

Bugünkü manzaraya bir göz attığımızda şu gerçek
ler görülmektedir : 

1. — Orman zenginliğinden ne Devlet ne de için
de yaşayan halk yararlanamamaktadır. Bölge dışın
dan gelen büyük sermaye grupları, hem Devleti hem 
de fakir orman köylüsünü sömürmektedir. Böylece 
milyarlar uzaklardaki kasalara giderken, orman köy
lüsüne fakirlik ve sarp dağların çilesi ve bir de bek
çilik görevi kalır. Bu arada orman köylüsünün sö
mürüden kurtulmak için giriştiği kooperatifleşme ça
baları ise çeşitli yollarla engellenir. 

2. — Ormanda kesimi köylü yurttaşlarımız ya
par. Ancak, ücretleri son derece ' düşüktür. Bunun 
dışında mevzuat gereği köylüye, kesimini yaptığı ba
zı orman ürünlerini belli ölçüler içinde öncelikle sa-
tınaîma hakkı tanınmıştır. Orman köylüsü bu haktan 

. da yeterince yararlanamaz. Zira, birçok bölgede 
yapılan değişik uygulama yüzünden köylüye, işçiliği
ni yaptığı ve hakkı olan mal satılmaz veya eksik sa
tılır. Bu da orman işçisini zarara uğratmakta ve çe
şitli anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 

3. — Orman tahdit komisyonlarının hatalı uygu
lamaları yüzünden köylü yurttaşlarımızın babadan, 
dededen kalma tarlaları ellerinden alınmıştır. 1744 
sayılı Yasanın 2 nci maddesindeki «15 . 10 . 1961 
gününden önce bilim ve fen bakımından orman ni
teliğini tam olarak, kaybetmiş verlerden; şehir kasa
ba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yer
leşim sahaları, orman sınırları cıışına çıkarılır.» şek
lindeki açık hükme rağmen köyün içindeki evlerinin 
bahçeleri bile elinden alınan köylü yurttaşlarımızın 
sayısı az değildir. 

Tahdit komisyonları haksızlıkları gideremediği 
gibi, bir çok bölgede yeni, yeni haksızlıklara yol 
açılmaktadır. Orman köylüsü bu bakımdan tedirgin
dir ve geleceğinden endişelidir. 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar, orman içinde 
yaşayan köylünün nasıl eziMiğini ve kaderi ile baş-
başa bırakıldığını, ortaya koymaktadır. Devlet, artık 
orman içi köylüsünün elinden tutmalı ve tabiî zen-
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girdiklerden yararlanmasına yardımcı olmalıdır. Zi
ra, Devlet, ormanın olduğu kadar yurttaşının da hak
kını korumak zorundadır. 

Belirttiğimiz şikâyetlerin giderilmesini ve böylece 
«Orman köylüsünün kalkınmasını sağlamak amacı 
ile gerekli tedbirlerin alınabilmesi için» Anayasamı
zın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araştırması açıl
masını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Çanakkale 

Sadullah Usum! Orhan Çaneri 
Bursa Kars 

Mehmet Emekli Doğan Araslı 
İstanbul İstanbul 

H. Basri Akkiray Engin Unsal 
Çorum İzmir 

Cahit Angın Kaya Bengisu 
İstanbul Hatay 

İlhan Özbay Mehmet Sönmez 
Amasya Uşak 

Orhan Kayıhan Kadir Özpak 
Manisa Balıkesir 

Hasan Zengin Necati Cebe 
Ağrı Balıkesir 

Cemil Erhan Orhan Üretmen 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

5. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup Baş-
kanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana, parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

BAŞKAN 
rum efendim : 

Bir önerge daha vardır, okutuyo-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletin temelinde hukuka dayalı otorite kadar, 

ahlâk ve fazilet inancının bulunduğu tartışılmaz bir 
gerçektir. Devleti diğer fiili otoritelerden ayıran, esa
sen devlet yönetiminin hukuka, ahlâka ve fazilete 
bağlılığıdır. Bilhassa demokrasilerde devletin fonk
siyonlarını yerine getirebilmesi, millet için var olmt 
ve ilerlemenin teminatını teşkil edebilmesi yöneti
cilerin fazilet ve ahlâk anlayışı ile yakından ilgili
dir. Yönetimlerin faziletinden şüphe duyulan demok

ratik toplumlarda huzur ve istikrar büyük ölçüde 
sarsıntıya uğrar. Bu durum rejim için olduğu kadar, 
ülke için, millet için, kalkınma için ve vatandaşla
rın barış içinde yaşamalarını sürdürmeleri için gerçek 
bir tehlike teşkil eder. 

Demokratik rejimlerde de zaman zaman yöne 
timlerin hukuk, ahlâk ve fazilet yolundan çıktığı gö
rülür. Taşıdıkları görevlerin şerefi ile bağdaşmaz 
duruma düşen yöneticilere demokrasilerde de rastla
nır. Ancak kapalı rejimlerden farklı olarak demok
rasilerde de rastlanır. Ancak kapalı rejimlerden farkîı 
olarak demokrasilerde şaibe altına düşen yöneticiler, 
şaibeden arınmanın çarelerini bulmuşlardır. Halkın 
güven ve itimadıyle taşıdıkları, siyasî mevkileri bıra
karak, normal bir vatandaş gibi inandırıcı biçimde 
millet önünde hesap verip şereflerini kurtarmış yöne 
ticiîere hemen hemen bütün demokrasiler şahitlik et 
mislerdir. 

Türkiye'mizde de gerek tek partili dönemde, ge
rekse demokrasiye geçişten sonra şaibeden arınmak 
için haysiyetli bir yol izleyen politikacılar ve yö
neticiler görv'lmüşnir. Bunun en son örneğini Silâhh 
Kuvvetler camiasında ortaya konulan kararlı tutum 
teşkil etmektedir. 

Bu gerçeklere rağmen şaibeli durumlarını sür
dürmekten başka çaresi kalmamış yönetici ve po
litikacılar da son yıllarda sık sık zuhur etmeğe baş
lamıştır. Bunların devletin faziletli temeline gölge 
düşürmemelerinin çaresi demokrasilerin işleyişi için
de mevcuttur. Milletin oyuna dayanan parlamento
lar ve millet adına yargı yetkisini kullanan mahke
meler şaibelerinden kurtulma yoluna başvurmaktan 
kaçıp, şaibelerini başkalarına bulaştırmağa çalışanlar 
hakkında gerekeni yaparlar. 

Yurdumuzda da şaibeden kurtulmak için kendi
lerine düşeni yerine getirmek sorumluluğunu unu
tan bu yüzden ülkeyi büyük çalkantılarla karşı kar
şıya getiren politikacılar görülmüştür. Hatta bunlar 
kendi şaibelerini, Meclislere, Bakanlık Teşkilâtlarına, 
Orduya, Basma, iş ve çalışma hayatında görev ya
panlara bulaştırmak için özel gayretler sarfetmiş-
lerdir. Bu türlü politikacıların yakın geçmişteki ma
ceralarının üstüne Af Kanunu ile perde çekilmiştir. 

Bu "gün ise aynı politikacıların ve çevrelerinde 
yer alanların aynı cinsten yolsuzluk iddiaları, Tür
kiye'de kamuoyunun bir numaralı meselesi haline 
gelmiştir. Bu iddiaların, üzerine ilk eğilecek kuru
luş, şüphesiz demokratik rejimin teminatı olan Mec
lislerimizdir. Her türlü yolsuzluk, kanunsuzluk, fa-
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ziletsizlik ve ahlâksızlık ile hukuki ve sosyal müca 
delenin yolunu Meclisler bulacaktır. Millet irade
sinin temsil edildiği Meclislerimizin bu görevi ye
rine getirirken bünyesi itibariyle her türlü şüpheden 
azade olması zorunludur. Milletimiz Meclislerine 
her türlü şüpheden uzak olarak inanmalıdır ki, 
Meclislerce yapılacak araştırma ve soruşturmalarla 
doğruluğuna değer verebilsin. Meclislerin bizzat 
kendi üyeleri hakkında şaibe iddiaları üzerine has
sasiyetle eğilmesi, diğer soruşturmaların inandırıcı 
bir sonuca bağlanmasının ilk şartıdır. 

Mercilerimiz, Şubat 1970 ve Mart 1975 tarihle
rinde ve bu tarihleri takip eden dönemlerde yapı
lan bazı parlamenter transferleri yüzünden maale
sef bazı şüphelerin doğması durumuyle karşı kar
şıya kalmıştır. Bir takım iddialarla parti değiştiren
lerin bu işi yaptıkları zamanlar ve sonradan temin 
ettikleri ileri sürülen çıkarlar üzerinde meydana ge
len şüpheler, Meclislerimizin denetim görevine göl
ge düşürmektedir. Transferlerin bilhassa hükümet 
kuruluşu ve yolsuzluklarla ilgili denetim dönemle
rine rastlaması parlamenterlik kişiliğiyle bağdaşmıya-
cak söylentilerin doğmasına yol açmaktadır. 

Bu durumun geçmişte memleketimizin ve Mec
lislerimizin yaşadığı ortamı ne kadar olumsuz yön
de etkilediği bilinmektedir. 

Türkiye'de demokratik denetim mekanizması, 
politikanın ve devlet yönetiminin şaibeden arınması 
için inandırıcı şekilde işletilmelidir. Bunun için Mec
lislerimiz 'denetimi önce kendi bünyelerinden baş
latmalıdır. Bugün millet varlığına ve demokratik 
rejime yönelen tehlikelerin cüretini artıran yaygın 
şaibe ortamından başka türlü çıkılamaz. Bu deneti
min etkili şekilde yayılabilmesi için bazı bilgilerin 
öncelikle toplanmasına zorunluk vardır. Bu sebeple; 

1973 Milletvekili seçimlerinden bu yana parti 
değiştiren, partilerinden veya parlamenterlik görevin
den ayrılan, hükümet kuruluşu ve Meclislerce yapı
lan denetim oylamalarında grup kararları dışında 
hareket ettikleri partilerinin yetkili organlarınca iddia 

7. — Kamu Kurutuşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa ka
vuşturmak amacı ile kurulan (10/79) ve (10/72) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye se
çimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kamu ku
ruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda rüşvet 

edilen ve bizzat kendileri yazılı olarak talep eden 
Milletvekillerinin, yakınlarının ve hısımlarının Ana
yasa tarafından korunan şahsî, ailevî, ticari sırlan 
dışında kalan, 

A •— Edindikleri menkul ve agyri menkul mal
lar, 

B — Kurdukları, ortak oldukları veya katıldık
ları şirket ve firmalar, 

C — Bu şirket ve firmaların devletle yaptığı iş
ler, kullandığı krediler, 

D — Bu şirket ve firmaların devlet ve kamu ku 
ruluşlarıyle yaptıkları veya süresini temdit ettikleri 
veya feshettikleri her türlü akitler ve bu mukavele
lerde meydana gelen değişiklik bükümlerinin şümu
lü, 

E — Söz konusu firma ve şirketlerin aid?ğı tes 
vik belgesi, vergi iadesi ve ödedikleri vergi mik
tarı, 

F — Söz konusu iktisadî ve ticari kuruluşların 
iş yaptıkları yabancı ülke ve yabancı kuruluşlar, 

G — Söz konusu Milletvekillerinin yakandaki. 
bentler dışında kalan mümessil, vekil, komisyoncu ve 
müteahhit sıfatiyle yaptıkları kendi adlarına kurduk
ları işler, 

H — Söz konusu Milletvekillerinin yakınlarının 
devlet ve diğer kamu kuruluşlarındaki görev yeri 
ve makamlarında meydana gelen değişmeler, 

Millet Meclisince teşkil edilecek bir özel komis
yon tarafından tespit edilebilmelidir. Bunun için 
Demokratik Parti Grupu olarak yukarıdaki husus
ların açıklığa kavuşturulabilmesi maksadıyle Ana 
yasanın 88 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 22 . 3 . 1976 

D. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri 
Mehmet Altınsoy Özer Ölçmen 
Niğde Milletvekili Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak ama-
cıyle kurulan (10/79), (10/72) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu için adaylar gelmiş ve lis
te halinde basılarak Sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Bu listeyi okutacak ve sonra da oylarınıza suna
cağım. 

V. — SEÇİMLER 
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Kamu Kuruluşlarına yurt dışından Yapılan 
Alımlarda Komisyonculuk, Aracılık Yapan Şahıs 
ve Firmaları Saptamak; Rüşvet ve Yolsuzluk Konu
larını Açıklığa Kavuşturmak (10/79) Amerikan 
Lockheed Aircraft Şirketinin Türkiye'de Bazı Kişi
lere Rüşvet Dağıttığı İddialarının Doğru Olup Ol
madığını Saptamak (10/72) Amacıyle Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Üyeleri Listesi: 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 
C. H. P. (6) 

Süleyman Mutlu Afyon Karahisar 
Alev Coşkun izmir 
Kemal Okyay Kars 
Vecdi İlhan Kastamonu 
Yılmaz Alpaslan Tekirdağ 
H. Kadri Eyüboğiu Trabzon 

A. P. (5) 
Yılmaz Hocaoğlu Adana 
F. Gülhis Mankut ' İstanbul 
Hayrettin Nakiboğlu Kayseri 
Sabri Yahşi Kocaeli 
H. Cavit Erdemir Kütahya 

M. S. P. (2) 
Orhan Akkoyunlu Gümüşhane 
Fehmi Cumalıoğlu İstanbul 

D. P. (I) 
Ekrem Dikmen Trabzon 

C. G. P. (1) 
Salih Yıldız Van 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
min komisyonun ismi okunurken «Lockheed Airc
raft şirketi yolsuzluklarını tespit etmek amacı ile 
kurulan komisyon» dendi. Aslında bilgileriniz da
hilinde olduğu üzere komisyon her iki önergenin bir
leştirilmesi ile ve zatıâlinizin ifade buyurduğu gibi, yurt 

dışından yapılan tüm alımların araştırılması gaye 
sine matuf olarak kurulmuştur. Eğer bu şekilde, sa
yın kâtip arkadaşımızın okuduğu şekilde bir isim-
lendirms mevzubahisse ona itiraz ediyorum. O isim
lendirme şekli yanlıştır. Sadece Lockheed şirketinin 
rüşvetleri için kurulmamıştır komisyon, tasrih edil
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, evvela bir hususu 
ben de düzelteyim. Kâtip üye arkadaşımız o şekilde. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Divan Üyesi ar
kadaşımız. 

BAŞKAN — Evet, iki yanlışı tashih etmiş ol
duk. Tamamını tekrar okutayım, eğer başlık.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Lütfederseniz sa
yın Divan Üyesi arkadaşımızın komisyon üyelerini 
takdim ederken okuduğu başlık üzerine takıldım, 
eksiktir. 

BAŞKAN — Bendeniz öyle takdim ettim. Bütün 
«Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlar
da rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuştur
mak amacı ile kurulan (10/79), (10/72) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu» için bu sayın 
üyelerin isimleri okutulmuştur. Tashih edilmiş oldu
ğunu zannediyorum. 

Basılı ve isimleri de havi dağıtılan listede «Ka
mu Kuruluşlarının yurt dışından yapılan alımlarda 
komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları 
saptamak; rüşvet ve yolsuzluk konularını açıklığa 
kavuşturmak» diye tasrih ediliyor. Bu (10/79), bir 
diğeri de, Lockheed acentesi dahil, onun da, o şir
ketin dağıttığı rüşvetle ilgili hususları araştırmak 
İçin (10/72) numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu, ikisi birleştirilmek suretiyle bir tevhid yapılmış, 
maksadın hâsıl olduğunu tahmin ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi ka

nun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un. 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/39, 
2/103) (S. Sayısı: 181) (1) 

(1) 181 S. Sayılı Basmayan 16 .3 . 1976 ta
rihli 76 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan Dernekler Kanununun tadiline dair 
tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet 
kanlı olaylarla meşgul, Mecliste bulunmayanlar da
ha ziyade dışarıda cinayetler tertib ediyorlar, ora
dadırlar. 
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BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Karaca biraz 
önce buradaydı?.. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümeti Parlamentoda bulamazsınız, sokak
ta arayacaksınız. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Karaca?. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Ben ilgili değilim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şu halde Hükümeti temsil edecek 

bir vazifeli yok?.. 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Erzurum) — Hayır yok, bu konuda yok. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cenaze ka-

çırıyorlardır. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim.. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sonra da 

Parlamento çalışmıyor derler. 

BAŞKAN — Olmadığına göre, şimdi ifade etti
ğim kanun teklif ve tasarısının görüşülmesini bir de
faya mahsus olmak üzere erteliyorum. 

2. — 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 (1) 

BAŞKAN — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu Kanununun tadiline dair kanun ta
sarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

'Sayın Hükümet?.. • / 
Sayın Karaca, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş

tırma Kurumu kurulması hakkındaki Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hususundaki kanun 
tasarısının görüşülmesinde Hükümeti temsilen bu
lunuyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Yetki almadım bu konuda sayın Baş
kan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet neden Meclisin çalışmasını engelliyor? 
çök rica ederim yani; bulunsunlar ve getirdikleri ta
san ve tekliflerin görüşülmesi mümükün olsun. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bunları her zaman 
ifade etme imkânını, olanağını bulabileceksiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu günler 
çok sayılı, çok değerli günler Sayın Başkanım. Eğer 
Hükümet Mecliste bulunmazsa hangi yasaları gö-

(I) 94 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

rüşüp çıkarabiliriz? Bu yasaların son derece önemli 
olduğunu bizzat Hükümet beyan ediyor; kendisi yok 
ortada. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Başkanlığa ve Heyeti 
Umumiyeye hitap ettiğinize göre, Başkan olarak bu 
sorunuzun cevabını verecek durumda değilim. Ben 
İçtüzüğe göre görüşmeleri 'devam ettirme durumun
dayım. 

Sayın Bakan bu konuda da yetki almadığını ifa
de ediyor; fakat bir defaya mahsus daha önce erte
lendiği için görüşmelere devam etme durumundayız. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) Bu 
bakımdan gündemin ikinci sırasında yer alan ve bi
raz önce ifade ettiğim kanun tasarısının görüşmele
rine devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Buradalar, yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısıyla ilgili raporun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmaması hususunu kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. Rapor okunmayacaktır. 

Şimdi, tümü üzerinde söz alan grupları ve sayın 
üyeleri rica ediyorum. Şu ana kadar gruplar adına 
bîr müracaat yapılmamıştır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Ölçmen. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Grup adına. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Aykul ve şahsı adına Sayın Reşit Ül
ker müracaat etmişlerdir. Tümü üzerinde Demok
ratik Parti Meclis Grupu adına Sayın Ölçmen, bu
yurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumunun 
çalışma şeklini değiştiren kanun tasarısı hakkında 
Demokratik Partinin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Bu tasarı Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 
Başbakan yardımcısı Sayın Erbakan'ın insiyatifiyle 
hazırlanmış bir tasarıdır; fakat nedense Sayın Er-
bakan kendi hazırladıkları bu tasarıya, kendi istekle
rini kapsayan bu tasarıya sahip çıkmamakta ve bu
rada müdafaasına gelmemektedir. Bu çelişkiyi anla
mak, izah etmek biraz zor. Şimdi bu konuda grup 
görüşlerimizi kısaca arza çalışacağım. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
nun kuruluşu, hakikaten Türkiye'de bilimsel çalış-
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maları desteklemek, teşvik etmek yönünden ve Tür
kiye'nin bilimsel çalışmalarına, teknik araştırmala
rına bir yön vermek yönünden çok hayırlı ve fayda
lı bir kuruluş olmuştur; fakat Başbakanlığa bağlı 
olan bu kuruluşumuz, maalesef tatmin edici bir ça
lışma düzeni içine de sokulamamıştır. 

Bu tatmin edici çalışma düzeninim daha açıkla
mak gerekirse, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekono
mik ve teknik şartları gerektirecek gerçekçi bir ça
lışma sistemi içine sokulamadığını kastettiğimizi be
lirtmek isterim. Birtakım araştırmalar yapılmakta
dır, birtakım çalışmalar yapılmaktadır; ama Türki
ye'nin içinde bulunduğu şartların gerektirdiği çalış-

- malar olmaktan maalesef uzaktır bu çalışmalar ve 
Türkiye'nin acil problemlerine bir öncelik sırasına 
göre yapılan çalışmalar da değildir ve eminim ki, 
kamuoyu kadar Meclislerimiz de bu kurumun çalış
ma sistemi hakkında ve çalışma neticeleri hakkında 
yeterince bilgiye sahip olamadıkları gibi, bu kuru
mun çalışmalarının pratikliği hakkında ve Türkiye' 
ye sağladığı yararlar hakkında da düşünceler, bu ku
rumun kuruluşundaki kuvvet ve kuruluşundaki muh
tevaya uygun bir vüsat de değildir. 

Şimdi, tasarıda bu kurumun 12 üyesinin - 11 üye 
1 genelsekreter olarak - de hükümet tarafından ta
yin edilmesi istenmektedir. Biz, bunun prensibine 
muhalifiz. Şöyle ki; Bir bilim kurulu, bir bilim kuru
mu tayinle, hele hele politik tayinlerle tespit edile
mez. Hükümetler gelici geçicidir; buna göre her ge
len hükümetin kendi eyilimine, kendi politik tandan-
sına, kendi siyasî yatırımlarına göre bilim kurumla
rını değiştirmesi söz konusu olmamalıdır. Fakat bu 
şekliyle de, yani kendi içinden seçme metoduyla da 
bazı aksaklıklar olduğunu görüyor ve bugünkü ve
rimsiz çalışma düzeyinde bu sistemin de mündemiç 
olduğu kanaatini izhar etmek istiyoruz. 

Bu bakımdan, Demokratik Parti olarak görüşü
müz ve teklifimiz; bugünkü statüyle tasarıda getiri
len statü arasında daha gerçekçi bir çözüm yolu bu
lunması ve bu üyelerden bir veya birkaçının bakan
lıklara verilecek kontenjanlar suretiyle, meselâ; bu 
12 kişilik kurulda Sanayi Bakanlığının belki bir kon
tenjanı olabilir, Ticaret Bakanlığının belki bir kon
tenjanı olabilir. Bunun dışında, üniversitelerimizin 
muhakkak birden fazla kontenjanı olması lâzımdır; 
fakat üniversitelerimizin sayısı bu kurul üyelerinin 
sayısından fazla olduğu için buna imkân olmayacak
tır. Bunu ayarlayabilmek için üniversitelere belki üç 
veya beş üyelik bir kontenjan tanınır, bunu da üni-
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versitelerarası Kurul kendi arasından seçerek bu üye
lerini tespit eder. Burada belki bir özel sektör tem
silcisinin bulunmasının faydası olacaktır. Bu şekilde 
çeşitli müesseselerin ve bakanlıkların temsilcileriyle 
bu kurul teşekkül ettirilerek, daha gerçekçi, daha 
güncel konular üzerinde çalışabilen bir sistem mey
dana getirilebilir. 

Türkiye'de bir enerji problemi olmuştur, Her se
ne, bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde ve Ener
ji Bakanlığı bütçesi görüşülürken burada, hidrolik -
termik tercihi, doğal enerji kaynaklarımızdan ne de
rece istifade ettiğimiz, hangisinin daha pahalı, hangi
sinin dışa bağımlı olduğu tartışılır. Linyit meselesin
de, «Siz, linyit kaynaklarını iyi işletmiyorsunuz, 
linyit termik santralları için gereken önemi vermi
yorsunuz» diye, bir parti başka bir partiyi suçlar; 
ama Türkiye'nin bir TÜBİTAK'ı vardır; bu TÜBİ
TAK, oturup da, «Türkiye'nin doğal kaynaklan 
karşısında Türkiye'nin enerji problemi en optimal 
hangi şekilde işlenebilir, hangi şekilde kullanılabilir?» 
diye bir çalışma yapmaz. Türkiye'de bulunmayan 
bilmem ne bitkilerinin üzerine arız olan sineklerin 
hayatı hakkında araştırma yapar da, Türkiye'nin 
enerji sorunu hakkında, Türkiye'nin diğer güncel so
runları hakkında bir araştırma yaptığına veya bir 
araştırma için talimat verdiğine şahit olmayız. 

İşte, bu işi • Sayın Erbakan'ın da bu tasarıyı ve
rirken düşüncesi her halde bu nokta üzerine geli
yordu - daha pratikleştirebilmek için, o da siyasî 
yönden ele alarak, tümünü Hükümete vermeyi dü
şünmüş. O bakımdan, tasarının bu şekli, bilimle si
yasetin birbirine karıştırılması olacaktır ki, biz bu
na karşıyız. 

Bizim, ortalama, kompromi çözüm olarak teklifi
miz, bunun çeşitli kuruluşlara - üniversiteler gibi, 
bakanaklar gibi - verilerek, bu üyelerin bir kısmı
nın onlardan seçilmesi ve bu suretle de, Türkiye'nin 
meselelerine daha pratik şekilde eğitebilecek, kamu
oyunun hürmetle ve dikkatle izleyebileceği bir ku
rum haline gelebilmesidir. 

Diğer Batılı müesseselerde buna benzer kurum
lar vardır. Meselâ, enerji krizi patladığı zaman, 
Amerika'da, Enerji Ofisi yaptığı bir araştırmada, 
enerji tasarrufu için Amerikan milletinin neler ya
pabileceğini kısa sürede tespit edip, saptamış ve tüm 
Amerika'da 6 Fahrenhaytlık bir ısı düşürmesiyle, 
% 14'e yakın enerji tasarrufu sağlamıştır. Bizim, 
TÜBİTAK'ımızdan da beklediğimiz, böyle pratik 
çalışmalardır. 
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Bu bakımdan, Demokratik Parti olarak konunun 
daha pratikleştirilmesi ve ülke yararına güncel sorun
lara eğilebilir hale getirilmesini temenni eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Sa

yın Aykul, buyurun efendim. 

C, H. P. GRUPU ADINA OSMAN AYKUL 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 
Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı, Türkiye B'limsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında
ki Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
nun amacı, uygulamaya dönüşen araştırmalar yap
mak, araştırmacıları bir araya toplayıp, araştırma 
alanında gelişmelerini sağlamak; öte yandan, yeni 
araştırmacılar yetiştirmek şeklinde özetlenebilir. 

Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Kurumun, po
litikadan uzak, idarî ve malî özerkliği bulunması 
gerekir. Nitekim, 278 sayılı kuruluş Kanununun 1 
nci maddesi, Kuruma malî ve idarî özerkliği vermiş 
bulunmaktadır. Her şeyden önce, pozitif bilimlere 
asırlarca kapılarını kapayan Osmanlı yönetiminden 
sonra, genç Cumhuriyetimizle, bilimsel ve teknik araş
tırmaların hemen Batı düzeyinde olmasını beklemek 
haksızlık olur. Tarihî evrim içinde, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumunun, pozitif bilim
lerdeki geri kalışımızı giderecek bir bünyeye sahip 
olacağına Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanmak
tayız. 

Getirilen yasa değişikliğinin iki sakıncası vardır: 
Bunlardan bir tanesi, 278 sayılı Kuruluş kanununun 
1 nci maddesindeki özerkliği ortadan kaldırmaktır. 
Mevcut yasada, Bilim Kurulu, 11 üye ve 1 genel 
sekreterden meydana gelir. Üyelerden 5'i matema
tik, fizik ve biyoloji bilimler; 4'ü ise, uygulamalı bi
limler alanında eser, araştırma ve buluşlarıyla tanın
mış kimseler arasından seçilir. 

Yeni tasarı, Bilim Kurulunun seçimle oluşma
sını ortadan kaldırmakta; bunun yerine, Bakanlar 
Kurulu tarafından atanması öngörülmektedir. Yani, 
özerkliği olan bir bilim yuvası, Bakanlar Kurulu
nun vesayeti altına alınmaktadır. Bunun hem bilim 
anlayışı, hem de yönetim anlayışı bakımından sa
kıncalı olduğunun takdirini Yüce Heyetinize bırakı
yoruz. 

I Mevcut yasada, boşalan üyeliğe gizli oyla kurul 
I seçimi yaparken', yeni yasa tasarısında, boşalan üye-
I lige Bakanlar Kurulu atama yapmaktadır. Bu da, 
I Kurumu kendi kendisini bilim dünyasında yenile-
I meşini önleyecek bir husustur. Eski yasa, teorik bi-
I limlerden 5 üye, uygulamalı bilimlerden 4 üye olmak 
I üzere, teorik ile uygulama arasında bir denge göze-
I tirken, yeni tasarı böyle bir denge gözetmemiştir. 
I Üyelerin çoğu teoriden yana ise, uygulama ihmal edil-
I miş; uygulamadan yana ise, teori ihmal edilmiş olur. 
I Bunun da ne kadar sakıncalı olduğunu yine Yüce 
I Heyetin takdirine arz ediyorum. 

I Mevcut yasada, Bilim Kurulunun görevleri açık 
I ve seçik tanımlanmış olduğu halde, yeni tasarı gö-
I rev konusunda ne bir ilke, ne de bir madde getirmiş 

değildir. Çağdaş gelişimi yansıtmak, belirlemek, bir 
I araştırma kurumunun en ilk görevidir. Türkiye için 
I böyle bir bilimsel ve teknik araştırma kurumunun 
I özgürce, şartsız, siyasal etkisiz çalışma olanaklarına 

sahip olmasını düşünüyoruz. Ülkemizde süregelmek-, 
I te olan kültür boşluğunu başka türlü doldurmak 
I mümkün değildir. Bunu temel bir ilke sayarız. Geri 

bırakılmış ülkemizde, bu Kurumun, bilimsel ve tek-
I nik araştırmalarını, çağdaş ölçüler içerisinde serbest 
I yapmasını isteriz. 

Bütün bu hususlar gözönünde tutulursa, yeni 
I yasa tasarısının sakıncalarını şöylece özetleyebiliriz: 

1. — Bilimsel ve teknik araştırmalar hükümetin 
vesayeti altına alınıyor. 

I 2. — Bilim özerkliği kayboluyor; hükümet, et 
ken rol oynamaya başlıyor. 

3. — İktidar değişikliklerinden etkilenen bir bilim 
kurulu ortaya çıkıyor. 

I Dört yıllık bilim kurulu üyeliği sona ermeden, 
I Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulunda, yeni tasarıya 
j göre, değişiklik yapabileceğinden, bilim adamının 
I haysiyeti, hükümetin icraatına terk edilmiş oluyor. 
I 4. — Uzun vadeli bilim politikası yerine, değişen 

hükümetlerle kısa vadeli ucuz politikalarının sahne-
I lenmesi olasılığı doğuyor. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bu ta-
I sarıya ret oyu vereceğimizi arz eder, saygılarımı su-
I narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
I Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
I Battal buyurun efendim. 
I M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
I (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve-
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killeri; Millî Selâmet Partisi Grupu adına saygılar 
sunuyorum. 

17 Temmuz 1963 tarih ve- 278 sayılı, kısaca, TÜ
BİTAK Kanunuyla ilgili, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle ciddî, ilmî bir 
mesele konuşulurken, temenni ederim ki, bazı söz
cüler meseleyi polemik haline getirmesinler, ciddî 
tahlillere girsinler. 

Bir diğer partinin sözcüsü, yüksek huzurlarınızda 
buyurdular ki; «Erbakan nerededir?». 

Sanki, bu bir hükümet tasarısı değil de, Erbakan 
tasarısıymış gibi meseleyi tahlil etmeye kalktılar. 

Bendeniz, tasarıların hükümeti ilzam ettiğini ve 
böylelikle, herhangi bir tasarı geldiğinde, «Erbakan 
Tasarısı» veya «Şener Tasarısı» şeklinde bir tasnif 
yapılmasını, ayrım yapılmasını uygun bulmuyorum ve 
böylesine ilmî bir meselede bu kabil tahlilleri fay
dalı görmüyorum. Hele bu mevzu polemiğe hiç de 
münasip değil. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz, bir 
diğer sayın sözcünün de tutum ve üslubunu yadırga
dığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Bunu, bu kür
süyü polemik kürsüsü yapmak için ifade etmiyorum. 
«Neden?» derseniz, görüşülmekte olan tasarının bi
rinci imzasına bakıyorum: Bülent Ecevit; müteakip 
imzalar., birinci koalisyon zamanında olmuş. 

Şimdi, birinci koalisyon zamanında bu tasarıya 
imza atıyor Cumhuriyet Halk Partisi, bugün sayın 
sözcü çıkıyor, tespit edebildiğimiz şu keskin cümle
lerle görüşlerini ifade etmek istiyor.. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — O zamandan 
bu zamana çok zaman geçti. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan rica ederim 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

zaman aşımına uğradı. 

ŞENEL BATTAL (Devamla) — Taktimi zaman 
ile hak sakıt olmaz aziz kardeşim. 

Şimdi, muhterem Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü, «Bilim özerkliği kayboluyor bu kanun sebe
biyle» buyurdular. 

Demek ki, suç ortağımız oluyor bu kanunun di
ğer mümzileri; «Erbakan Tasarısı» denilen bu tasa
rının diğer mümzisi olan Cumhuriyet Halk Partisi 
nin Sayın Genel Başkanı, mümtaz şahsiyetleri, bilim 
özerkliğinin kaybolmasının suç ortağı oluyorlar. 

Üzülerek, böyle bir itirafın içinde olduklarını 
haydi biz kabul etmeyelim, kendileri de hiç olmazsa 

kabul etmesin; ama bir başka parti söylerse, karşı
sına birlikte çıkalım. 

«Bilim özerkliği kayboluyorsa, neden imza attı
nız?» diye sorarlarsa, o zaman cidden ciddî bir mah
cubiyet durumu ortaya çıkar mı, çıkmaz mı, bende
niz bunu merak ediyorum. 

Daha bu tasarıyla neler oluyormuş, bakınız: 
Bu kurul, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Kurulu, 
iktidar değişikliğiyle sik sık etkilenecekmiş.. 

Şimdi, böylesine ciddî bir tasarının daha evvel 
bu mahzurunu neden düşünmediniz diye sorduğum
da, bendenize, sanıyorum daha mukni bir cevap ver
mek durumundasınız. 

«İlim adamının haysiyeti hükümetlere terk edi
liyor».. Ucuz politika sahneleniyor.. 

Centilmenliğiyle hepimizin sevgisini ve takdirini 
kazanan sayın konuşmacı arkadaşım, biraz evvel bu 
cümlelerle bu kanun tasarısını tenkit buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, o halde neden 
daha evvel birinci koalisyonda bu imzaları attınız 
başta lideriniz olmak üzere, diye, sorumu ısrarla tek
rarlıyorum. O halde, geliniz bir tespit yapalım. 

Geçenlerde, bu kürsüde bendeniz bir hususu söy
lemiştim, demiştim ki: Muhterem arkadaşlarım, va
tan - millet hayrına, Türk milletinin hayrına, hepi
mizin, şu büyük vatanımızın, cennet vatanımızın hay
rına, bu aziz, fadakâr, vefakâr, kahraman milletimizin 
iyiliğine, teklif kimden gelirse gelsin, elbirliğiyle 
destekleyelim ve biz Millî Selâmet Partisi Grupu 
olarak bilesiniz ki, hiç siyasî mülâhazalara girme
den, sizden de gelse, vatan - millet hayrına olduğuna 
inandığımız bir teklif olursa ona katılırız veya bir 
diğer partiden de gelirse katılırız. 

Şimdi, ne olmuş? Birinci devrede iktidarmışız, bu 
kanunu imzalamışız. Şimdi iktidar değiliz, «Efen
dim, bu kanun bilim haysiyetini rencide ediyor; bu 
kanun bilim haysiyetinin giyotini..» 

Olmaz! O zaman, bu dualizminizin izahını, fikrî 
dualizminizin izahını yapmakta zorluk çekersiniz. 

Siyasette, bu kabil hareketlilikler şimdiye kadar 
olagelmiş; bendeniz bu olagelmiş'i hiç incelemiyo
rum; ama Millî Selâmet Partisi Grupu olarak bir 
tespit yapıyoruz. Bu tespiti, Parlamento üyelerinin 
paylaşmalarını ısrarla rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Bilimsel Araş
tırma Kurumu son derece önemli bir kuruluş. Bu 
kurula en pratik organizasyonları, en faydalı teklifle
ri elbirliğiyle araştırmaya mecburuz. 

Biz, bu kanun tasarısını Hükümet olarak o dev
rede verdik; ancak, bu Hükümet zamanında bu ka-
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nun tasarısının daha da genişletilmesi fikri doğdu. 
Çünkü, Türkiye'nin, artık, dış ticaret açığının 35 mil
yar liraya, 40 milyar liraya ulaştığı bir Türkiye'de, 
Türkiye'nin ithalâtının çok olduğu, ihracatının çok 
az olduğu bir Türkiye'de ciddî bilimsel araştırma 
yapmanın zarureti ortaya çıktı. 

Türkiye, kanaatimize göre, eğer bu yeni bilimsel 
araştırma ve sanayileşme devresine girebilirse, ar
tık, bizi tanımayanlar, Türkiyeyi yeni baştan tanı
mak Zorunda kalacaktır. Bilesiniz ki, Türkiye, ener
ji meselesini atom santrallerıyle halletmek zorunda
dır; Türkiye, hidroelektrik santrallariyle, yeratlı im
kânlarıyla problemlerini halletmek zorundadır. 

Türkiye çok geniş; toprak genişliği bakımından 
dünyada 21 nci genişlikte bir ülkedir; ama, bu ge
nişliğine rağmen, gayrî safî millî hasıla bakımından 
25 ncidir, fert başına düşen millî gelir itibariyle 70 
nciye yaklaşan bir seviyededir. Bu durum, Türkiye' 
mizin birtakım kaynaklarının iyi kullanılmadığın-
dandır. Türkiye'miz, bu geniş topraklar içinde, Alla-
ha şükür yedi iklim dört mevsime sahip bir ülke
dir. Türkiyemizde yılda iki mahsul, üç mahsu veren 
bölgeler vardır. Türkiyemizde yeraltı servetleri son 
derece fazladır ve muhterem arkadaşlarım, Türk in
sanı da çalışkandır. 

Şimdi, bu bütün iyi imkânlara rağmen, neden, 
149 bağımsız devlet içinde 70 nciliği alıyoruz? Bir 
Batı Almanya, millî gelir itibariyle, bizim on misli
miz; bir küçük Yunanistan, millî gelir itibariyle, bi
zim üç mislimiz seviyeye giriyor, işte, bütün bun
ları, bu rakamları gözümüzün önüne serip, Türki
ye'mizi elbirliğiyle kalkındırmayı hedef edinmeliyiz. 
Bu hedefleri, şüphesiz, partilerin siyasî tercih prog
ramlarına göre istikametlendirmek mümkündür; 
ancak, önce bütün partiler kendilerini bilimin reh
berliğine, ilmin önderliğine bırakmak zorundadır. 

Bugün, emperyalist, kapitalist ülkeler, bilesiniz 
ki, Türkiyemiz hakkında çok daha değişik üslup için
dedir. Ortadoğu ülkeleri hakkında çok daha kötü men
fi düşünceler içindedir. Geçen yılki petrol krizinde, 
Ortadoğu petrol kuyularının kapatılmasını düşüne
cek kadar menfur düşünceye girmişlerdir ve bugün 
kapitalist ülkeler, petrolün varilini 7 dolara imal et
menin hedefi içinde: «Petrolü ya ucuz alırız, ya da 
bir varil petrolün enerjisi karşılığı, 7 dolara, güneş 
enerjisini nasıl elde ederiz?» bunun çalışmasını yapı
yor. Düşününüz: Petrole, kömüre muhtaç olmama
nın, hidroelektrik imkânlarının, atom reaktörlerinin 
araştırmasını yapıyor ve bu araştırmaları yaparken, 

Ortadoğu ülkelerini, gelişmekte olan ülkeleri ve baş
ta Türkiyemizi hedef olarak alıyor: «Yeraltı servet
lerini nasıl sömürürüm, onu nasıl kısır bırakırım?.» 
diyor. 

Şimdi, böylesine bir kanunu görüşürken, dış düş
manlarımızın Türkiye üzerindeki böyle niyetlerini 
bütün arkadaşlarımız bilirken, meseleyi polemik ola
rak tartışıyor, bu kürsüyü ilmî tartışma düzeyinden 
polemik kürsüsü haline getiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları bir bir ifade et
mekteki maksadım: Türkiye, artık, bilimsel bir kal
kınma devresine girmek zorundadır. Hızla sanayileş
me devresine girmek zorundadır. Türkiye'nin, ihraç 
edecek sanayi mamulü olmadığı müddetçe, salyan
goz, incir, üzüm ihracıyla kalkınmamızı temin ede
meyiz. O halde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumuna en geniş imkânlar tanınmalıdır. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, «Türkiye' 
nin hızla sanayileşmesini ve bunun yakın ufuklarını 
araştırmak mecburiyetindeyiz» diyoruz; bunun ar-
zusuyie, bunun imanıyle yaşıyoruz. Bilesiniz ki, 
Türkiyemizde minare sayısı kadar fabrika bacası 
yükselmedikçe, meselesini çözemez. Bugün açık ve 
gizli işsiz 8 milyona baliğ olmuştur. Nüfusun % 18'i 
(yani 1/5'i bu işsizliğin içindedir. O halde. TÜBİ
TAK Kanununu görüşürken, bunları nasıl çözeriz, 
nasıl faydalı teklifler getiririz? Yok, «Bilim haysi
yetini ortadan kaldırıyorsunuz. Biz o zaman imza 
attık; ama bizi aldatmışsınız» gibi birtakım, cümle
lerle meselelerin çözümüne gidemeyiz. iyi niyetle 
bakış yaparsak, her hadiseyi, en tatlı şekliyle çöze
riz. Elbette ki, muhterem arkadaşlarımızın son de
rece kıymetli teklifleri vardır. Bu teklifleri elbirliği 
ile değerlendirmeye, kıymentlendirmeye açığız, ha
zırız; ama, meseleleri, dediğimiz gibi, horoz dövüşü 
yapmadan, tatlı, memleket, millet hayrına çözüme 
götürrürsek hazırız. 

Muhterem arkadaşlarım, 278 sayılı Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
müteallik kanun tasarısını biz faydalı buluyoruz. Ek
sikleri vardır, bu eksikleri kıymetli arkadaşlarımız 
ifade ederlerse, onlara katılmaya hazırız. Bu kanun 
tasarısının hızla geçmesi lâzımdır. 

Bu temennilerle, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battal. 
Cumhuriyetçi Güyven Partisi Grupu adına sa

yın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
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C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI ı 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuy
la ilgili olarak yalnızca iki hususu, Sayın Ecevit Hü
kümeti zamanında Meclisimize sevk edilen bu tasa
rının ne getirdiğini öncelikle söyleyeceğim. 

Tasarı, 11 kişilik kurul üyesi ve bir genel sekre
terin, hükümetçe, Devlet Bakanının teklifiyle, Bakan- I 
lar Kurulunun kararıyle seçileceğini ve hizmet müd
detinin 4 sene olmasını getiriyor. 

O zamanki Sayın Ecevit Hükümeti, bu kurulun I 
üyelerinin hükümet tarafından seçilmesini uygun bul
muş ve gerekçesinde, de kalkınmakta olan Türkiye' I 
nin Araştırma ve Gel ştirme Bilimsel Kurulunun, hü
kümetin iktisadî politikasına uygun gelecek kişilerden 
kurulu olmasını da uygun bulmuş, böyle yazmış. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidardayken bu 
doğru oluyor da, Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan 
ayrılıp başka bir hükümet gelince, bu tasarı. Cumhu- I 
riyet Halk Partisinin bu tasarısı, Türkiye'de ilmin, bi- I 
limin giyotini mi oluyor? I 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, kendi hü
kümetlerinin bu tasarısına (altında Sayın Ecevit'in ve I 
16 tane Cumhuriyet Halk Partili bakanın imzası olan 
bu tasarıya) «Türkiye'de ilmin, bilimin, araştırmanın, I 
geliştirmenin giyotini, katili»1 demeseydi, ben buraya I 
çıkıp söz almayacaktım, 

Muhterem arkadaşlarım, samimî almak lâzımdır. I 
Sizin zamanınızda iyi olan bir şey, siz hükümetten I 
ayrıldığınız zaman ilmin katili olamaz. Herkesin dü- I 
şünerek konuşması lâzımdır. I 

Sayın Ecevit zamanında sevk edilen bu tasarıyı I 
uygun buluyoruz. Çünkü, şimdiki Cumhuriyet Halk I 
Partisi sözcüsü gibi, kendi Genel Başkanının imzası I 
bulunan bir tasarıyı, ilmin, bilimin, araştırmanın ka- I 
tili, giyotini saymıyoruz. I 

Memleketimizin kalkınmasında büyük yeri olan I 
Araştırma ve Bilimsel Geliştirme Kurulunun kimler- I 
den müteşekkil olacağını ve kimlerin bu kurulda yer I 
alacağını en iyi bilen, elbette ki, Bakanlar Kurulu- I 
dur. Memleketin iktisadî, siyasî, sosyal, kültürel, tek- I 
nik, endüstriyel kalkınması için burada kimlerin yer 
alması lâzım geldiğini hükümetin tespit etmesi ve I 
kendi siyasî, iktisadî görüşüne göre kişileri ataması I 
lâzımdır. 

Bu haliyle bu teklif doğru olabilir, giyotin olmaya- I 
bilir, ilmin katili olmayabilir. j 
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Sevgili arkadaşlarım, ben şunu teklif ediyorum : 
Araştırma ve Geliştirme Bilimsel Kurulu, Türkiye'nin 
yükselmesi için hakikaten lüzumlu bir Kuruldur. 

Bu tasarı sevk edildiğinden beri, üzerinden olduk
ça zaman geçmiştir. O zaman «îyi» diyenler - Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarıma sesleniyorum -
şimdi «giyotin»,, «katil» diyorlar. Onların da bu gö
rüşünün ışığı altında, Komisyondan rica ediyorum : 
Mademki Cumhuriyet Halk Partisinin 1-1,5 yıl ev
vel sevk ettiği bu tasarı, kendi Başbakanlarının imzası 
olduğu halde, Sayın Ecevit'in tasarısı olmuyor, içinde 
cımbızla, gözlükle arıyorlar, «Erhakan» ismini bulu
yorlar, «Erbakan Tasarısı»1 diyorlar, Komisyon bu 
tasarıyı geri alsın. 

Yahu, bir hükümeti başbakanı temsil eder... Bu 
tasarı Başbakan Ecevit'in tasarısı değil miydi? Neden 
«Erbakan Tasarısı» diyorsunuz buna? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (tstanbul) — Bundan son
ra «Tosyalı Tasarısı» olsun. 

HÜSEYİN ERÇELtK (Denizli) — «Katil» diye 
bir şey yok. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Maalesef, de
diniz beyim; kayıtlar meydanda. Olmaz böyle şey, ol
maz böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, karşılıklı konuşmaya 
imkân verecek şekilde davranmayın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sayın Başjbanım... 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
Sayın Başkanım, mademki kendi iktidar zaman

larında, kendi Genel Başkanlarının Başbakan olduğu 
bir devrede sevk edilen bir tasarı, Türkiye'de ilmin 
katiliymiş, giyotiniymiş; bunu ıslah için, ben, Komis
yon temsilcisinden rica ediyorum, tasarıyı geri alsın
lar; bunu, Türkiye'ye lâyık bir hale getirsinler, Türki
ye'ye yararlı bir hale getirsinler ve böylece Cumhu
riyet Halk Partisinin, dün «iyi» dediğine bugün 
«katil»» demekten bu tasarıyı kurtarsınlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (tstanhul) — Solcu Tos
yalı.. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, çok rica ederim. Ha
tip de 'kokuşmasını 'bitirdiğine göre... 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Başka söz isteyen 
yoksa, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Var efendim. 
Sayın Ülker, şahsınız adına buyurun efendim. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Önümüzde bir 'tasarı mevcut. Bu tasarıda, doğru 
olan ne ise onu yapmak, Meclisin seçeceği en iyi yol
dur her zaman. Zaten, hükümetlerin bir tasarıyı sevk 
etmeleri, Meclislerin mutlaka onu kabul etmeleri an
lamını hiç bir zaman taşımaz. 

Şimdi, anlaşılan odur iki, - ıben de şahsen böyle 
düşünüyorum, bunun İçin de söz 'alınış bir arkada
şınızım - bu getirilen değişiklik yanlıştır. Sebebi şu: 
278 sayılı Kanun 1963'te cılktı. 1 ne i maddesi, kuru
luş amacını açıkça yazıyor; «Türkiye'de, müspet bi
limler alanında, temel ve uygulamalı araştırmaları ge
liştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordone et
mek amacı ile - özellikle dikkatinize sunuyorum -
tüzelkişiliği, lidarî ve malî özerkliği bulunmak ve 
Başbakana bağlı olmak üzere..» 

Onun için, burada, «Neden bu tasarıyı kabul et
miyoruz?» diye 'bir sual sorulduğu zaman, bu getiri
len metnıi, 1 nici maddedeki esaslara aykırı bulu
yoruz. Malî ve idarî özerkliği oluyor. İdare ile de, 
yürütme ile de ilişkisi kurulmuş durumda, o maddeyi 
değiştirmediğimize göre. Başbakana bağlı.. Başbakan, 
buraya istediği konuları getirmek, telkin etmek imkâ
nına sahip. 

Değerli arkadaşlarım, ben 163'te, bu kanun çıkar
ken, hu kanunun Karma Komisyonunda bulunmuş bir 
arkadaşınızıım. Bu kanuna o sırada, bütün, rejimle 
ilgili meseleler olduğu halde, hepsinin önünde bir önem 
Verildi. Alındı, getirildi iki, böyle bir bilim müessese
si kurulduktan sonra, onun gelişmesi, serpilmesi çok 
uzun yıllar isteyeceği için acele edildi; o zaman bu 
kurulda bulundum. 

Şimdi birkaç şeyi de söylemek isterim. Bazı de
ğerli sözcüler, çalışmalar hakkında, yeterli çalışma 
olmadığını ifade ettiler. Ben birkaç olayı - parla
menter olarak rastladığım olayı - size arz etmek is
terim; Hava Kirliliği Kanunu bir karma komisyonda 
görüşülmekte idi. Bu ikarma komisyona TÜBİTAK'ın 
temsilcileri geddi ve gördük ki, şu anda devam ediyor 
o araştırmalar, hava kirliliği konuşumda, çok derinle
mesine, en modern yöntemlerle araştırmalar yapmak
tadır ve Parlamentoya o kanun çıkarken gelip bize 
yön verdiler. 

Diğer bir çalışmalarını foiliyorum; «Bilim ve Tek
nik» diye bir dergileri vardır. Çocuklarımızın, bilhas
sa ortaokul, lise hatta ilkokuldaki çocukların okuya
bileceği niteliktedir. Çok satılan bir dergidir. Fev-
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kalâde güzel... Gençlerde bilim aşkım uyandıracak, 
hakikaten kaliteli bir dergidir. 

Yine, diğer konularda da araştırmaları oldu
ğunu biliyorum. Ama, Parlamentonun, böyle bir 
kurumun çalışmalarını yeteri kadar bilmemesi kuru
mun, çalışmalarını yeteri kadar kamuoyuna yansıtma
dığım gösteriyor. Parlamenlto konuşmaları, her halde, 
kuruma çalışmalarını göstermek bakımından, bundan 
sonra bir uyarı olacaktır, çalışmalarını göstermek ba
kımından. Yani ben, çalışmayan bir kurum niteliğinde 
görmüyorum; bilimsel bir kurum olarak çalışmaktadır. 

Değerli arkadaış'larıın, şimdi esiki metinde şöyle idi: • 
Kendi aralarından seçim yapıyorlardı, 11 kişilik Bilim 
Kurulu için. Bir defa, burada biz baştan aşağı bir de
ğişiklik yapmıyoruz. Çünkü, bunun bir Bilim Kurulu 
var, Danışma Kurulu var, Genel Sekreterliği var, 
araştırma grupları var, enstitüler ve başka müessese
leri var; yani, çok geniş kapsamlı bir kurum. Değişik
lik yapılmak istenen madde, Bilim Kurulu ile ilgi
lidir. Halbuki, meselâ birçok arkadaşlarım, değerli 
sözcüler temas ettiler, kamu kuruluşlarından uygu
lama ile ilişki kursunlar diye. Danışma Kurulunda; 
Devlet Planlama Teşkilâtı, üniversiteler, Maden Tet
kik Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları, Türkiye Talblip Odaları, Türkiye Eczacı Oda
ları, Türkiye Veteriner Hekimler Odalar Birliği, İstan
bul Ziya Gün Vakfı Araştırma Enstitüsü, Bilim Ku- • 
udu ihtiyaca göre yeni üyelikler ihdas edebilir. 

Şim'di görülüyor ki, teması da, Danışma Kurulu 
vasıtasıyle engindir. Böylece, tamamen Bakanlar Ku~ 
rulu tarafından itâyin edilme, birinci maddeye aykı
rıdır. Müessesemin özerkliğine, malî ve bilimsel özerk
liğine aykırıdır. Uygulama ile ilişkisini Başbakan va
sıtasıyle ve danışma kurulları vasıtasıyle kurmak im
kânı vardır. Bu nedenle, bu getirilmliş olan değişikli
ğin, yani yasa tasarısının reddedilmesi görüşündeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Oğuz. 
Buyurun1 Sayın Oğuz. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski

şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna 

yön veren, onun vücut bulmasına sebep olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören tasarıyı 
müzakere ediyoruz. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
nun mazisi, aşağı - yukarı 10 yılın üstüne geçmiştir. 
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Bu 'kurulluş, ülkemizde, gayet seviyeli ve ciddî çalış
malar içinde bulunan 'bir kuruluştur. Bu kuruluşun ça
lışmalarından geniş ölçüde şikâyetçi olmak mümkün 
değildir. Çünkü, ibu (kuruluş tamamen, tüzelkişiliği 
olan, bilimsel ve malî özerkliği bulunan bir kuruluş
tur. Bu kuruluşta ve. bu kuruluşun yönetiminde hâ
kim unsur, bilim adamlarıdır, bilim alanından gelen 
insanlardır ve memnuniyetle ifade etmek isterim k'i, 
bu bilim adamlarının birçoğu, politika alanı ile iliş
kileri bulunmayan tipte bilim adamlarıdır. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
gayet geniş bir yatırını faaliyeti içerisine girmiş, İstan
bul'da, yanılmryorsam, Gebze'de kendi özel tesislerini 
bitirmek: üzeredir. Faaliyetler bir hayli ilerlemiştir. 
Yüz milyonlarca lira buraya 'yatırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir ihtiyaçtan doğmuş
tur. Bu ihtiyaç: Bugüne kadar memleketimizde bilim
sel araştırmalar daha ziyade üniversiteler vasıtasıyle 
yapılırdı, üniversitelerde bilimsel araştırmalar olurdu, 
teknik alanda, teknolojik alandaki bilimsel araştırma-
malar teknik alanda öğretim, eğitim yapan yüksek 
öğretim kuruluşlarında, üniversker düzeyde öğretim 
yapan kuruluşlarda olurdu. Yani, teknik üniversiteler
de olurdu, teknik; akademilerde olurdu. Türkiye'de bü
tün dünyadaki eğilime ve bütün dünyadaki tazyike 
paralel bir eğilim ve tazyikle karşı karşıya gelmiştir. 
Yani araştırma faaliyetlerine ağırlık veren üniversite
ler, fonksiyonlarını, kitle eğitimi yapmaları nedeniy
le, daha ziyade öğretim üzerinde yoğunlaştırmışlardır, 
öğretim ve eğitim ağırlık kazanmıştır. Bu demek de
ğildir M, üniversite, araştırmadan uzaklaşması lâ
zımdır, uzaklaşmalıdır. Genellikle, öğretim ve eğitim 
ağırlık kazanınca, üniversite yapısı içinde araştırma 
faaliyetleri sadece akademik kariyerin gereği olan faali
yetlere inhisar etmiş bulunmaktadır. Yani, doçentlik 
çalışmalarına, doktora, post - graduate dediğimiz 
doktora çalışmalarına, master çalışmalarına, tez ça
lışmalarına ve profesörlük araştırmalarına inhisar et
miştir. 

O bakımdan, bugünkü teknolojik gelişme muvace
hesinde üniversiteler yeterli ölçüde araştırma alanına 
girememişlerdir. Bu nedenledir ki, bilimsel alanda, 
teknik alanda ayrı, özerk bir araştırma kurumu ihti
yacı doğmuştur ve bu kurumun kurulması ile, yani 
278 sayılı Kanununun çıkması ile bu ihtiyaca cevap 
verilmiştir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ses
siz ve fakat ciddî olarak çalışmaktadır, küçümsen
meyecek araştırmaları vardır. Tek kalemde, müessese

lerin araıştaırmalarııu silmek mümkün değildir. Şayet 
bu kurumlar üzerine eğilecek olursak, onların faali
yetleri üzerine eğilecek olursak göreceğiz ki, Türkiye' 
nin yararına olan birçok araştırmalara girişmişlerdir, 
bazılarım neticelendirmişlerdir. Bilimsel çalışmayı, 
bilimsel araştırmayı teşvik eden bir kurum haline gel
miştir. Çeşitli ödüller vermek suretiyle, genç beyinleri 
bilim alanında kazanmak, Türkiye'nin iktisadî, sosyal, 
teknooljik alanlarında onlardan yararlanmak için 
âdeta, ödüller koymak suretiyle teşvik edici çalışma
larını yaymış (bulunmaktadır ve verimli sonuçlar is
tihsal edilmiştir. Her sene yapılan ödül merasimlerin
de çok genç beyinlerin, çok istidatlı Türk dimağının, 
bu kurum vasıtasıyle Türk kamuoyuna, dünya ka
muoyuna, dünya bilim alanına takdim edildiğini mem
nuniyetle müşaıhade ediyoruz. 

Şimdi, bu Kurumun, Bilim Kurulu değiştirilmek 
istenmektedir. Bu Bilim Kurulununun değiştirilmesin
deki ihtiyacı ve faydayı anlamak mümkün değildir. 
Biz şahsen, hangi zaruretin bu Bilim Kurulunu de
ğiştirme ihtiyacını bugün ortaya çıkarmıştır, bunu 
anlayamadık. Bilim Kurulunun nasıl teşekkül edece
ği kanununda tespit edilmiştir ve bugüne kadar bir 
sıkıntı da yaratmamıştır. Bu Bilim Kurulunun yanın
da, gene üniversite ile hayat, yani endüstri arasındaki 
münasebeti, üniversite ile ve kurum ile hükümet ara
sındaki ilişkileri tesis eden yan organlar da mevcut
tur. Bunlar mevcut olduğuna göre, Bilim Kurulunun 
bütününü değiştirme İhtiyacını tespit etmekte güçlük 
çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünya, sadece tecrik 
alanda yetişen, çalışan insanların var olduğu üniver
sitelerle, ihtiyaçları, teknolojik gelişmedeki ihtiyacı 
karşılamak durumunda değildir. Yani, daha açık 
ifade edeyim, endüstri ile bilim arasındaki köprülerin 
kurulması lâzımdır. Üniversiteler sadece kendi bünye
leri içerisinde çalışırlarsa, hayattan ilişkilerini bir öl
çüde kesmiş olmaktadırlar. Binaenaleyh, endüstri ile 
üniversiteler arasında köprülerin kurulması lâzımdır. 

Bu köprüleri kuracak müesseseler hangileridir? 
İşte, bu köprüyü kuracak müesseselerin başında Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gelmek
tedir. Bunun dışında, belki, diğer vakıf kuruluşlara 
ihtiyaç hâsıl olacaktır. Nitekim, gelişmekte olan, ge
lişmiş bulunan ülkelerin bir çoğunda vakıf kuruluşlar 
vardır.. Hayattaki tecrübeyi, endüstrideki tecrübeyi 
üniversiteye, üniversitedeki seviyeyi hayata götürmek 
suretiyle memleketin gelişmesine, kalkınmasına bu 
suretle yardımcı olan kuruluşlardır bunlar. 
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Türkiye'de de bu görevi, yetki ile, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu yapmaktadır. Belki, 
çalışmalarında aksayan taraflar bulunabilir. Bunu ku
rumun genç olmasına bağışlamak lâzımdır. Ama her 
şeye rağmen, işin muhasebesi yapıldığı takdirde, çalış
malar, kurumun ço'k lehline tecelli edecektir, etmekte
dir. O balkımdan, gelişigüzel tasarruflarla, bu tür, 
ciddî, bilimsel, özerk çalışan kuruluşlara tasallut et
mekte veyahut onları hemen statülerini değiştirerek 
organlarında birtakım tasarruflarda bulunmakta, fay
da yerine mazaret doğabilir kanışında veya endişesi
ni taşıyoruz. 

Diğer taraftan, değerli Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü arkadaşım, kanun tasarısının Cumhuriyet 
Halk Partisi Koalisyonunun tasarısı olmasına rağmen, 
'bunun ret edilmesi gereğine işaret etimesini de geniş 
ölçüde anlamak durumunda olmadık. Bunun sebebini, 
sözcünün biraz daha açıklamasını beklerdik. Şayet, 
o günkü koşullar Ibunu gerektiriyorsa, bu teikl'iıfi, bu 
tasarıyı Yüce Meclise sevk etmeyi o günkü koşullar 
gerektiriyor idiyse, o koşullarda ne gibi değişiklikler 
oldu? Onların burada dile getirilmesini 'beklerdik. Şa
yet onlar burada dile getirilmiş olsaydı, belki biz de 
fkeradilerine hak verecektik. Yalnız, onları bilemediği
miz için, biz, Adalet Partisi Gruıpu adına beyan et
mek istiyoruz ki, bu Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu, Türkiye'de iyi çalışan hir kuruluştur. Buna 
sık sik müdahale etmekte yarar yoktur, özerkliğine 
müdahale etmekte yarar yoktur. Bırakalım, hu kurum 
bir süre daha çalışsın. Aksayan taraflarının bütününü 
kapsayan, belki ilerdeki yıllarda yeni bir tasarı veya
hut yeni bir teklif getirilir, onu müzakere ederiz. 

Sadece teknik alanda değil, sosyal bilgiler alanında 
da bilimsel araştırma yapacak, Türkiye gerçeklerini 
tarafsız olarak, 'bilimsel haysiyete uygun bir şekilde 
ortaya koyacak kuruluşlara ihtiyaç olduğunu beılirt-
me'k listiyoruz. Bu tür kuruluşların kurulmasına tüm 
Paırlaımentonun yardımcı olmasını bekliyoruz ve bu 
tasarının hu nedenle bugün için ihtiyaca cevap vere
cek niltölikte 'bulunmadığını Adalet Partisi Grupu adı
na ıbeyan ediyor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Oğuz. 

Sayın Onal, kişisel görüşünüz için söz talebinde 
•bulundunuz, buyurun efendim. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

'Öriüımüzde nılüzaıkere edilen bir tasarı metni var, 
ama müzakere, o metindeki sözler ve anlayışın dı
şına çjlkıtı; «Bu tasarıyı kim getirdi; o zaman neden 
getirmişti; şimdi o tasarıyı getirenlerin 'bir bölümü 
neden karşı çıkıyor?» şeklinde bir münakaşaya dö
nüştü. 

Aslında bir kanunun yürürlükte bulunduğu devre
de siyasal iktidarın niteliği önemli bir konudur. Eğer 
siyasal ikltidar tutarlı ise, siyasal ilktidar iyi niyetli ise, 
kanun, sağa - sola çekilebilirde olsa, iyi yönde uygu
lanır, kötü yönleri uygulanmaz. Ama siyasal iktidar 
o anlayışta değilse, kanunun, maddelerinin sağa - sola 
çekilebilir olması o hükümetin elinde bir silah olarak 
(kullanılır. Fakat biz bunun tartışma 'konusu yapıl
masına gerek bulunmadığı kanısındayız; çünkü eli
mizdeki metin çok açık. 

Burada iki esas getirilmiş; Bir tanesi; «11 kişilik 
bilim kurulu ile, gendi sekreterin Hükümet tarafın
dan seçilmesi»-.isteniyor. Siyasal iktidar tarafından 
seçilmesi... Bunun anlamı; bilim kurulu ile genel sek
reterin kayıtsız şartsız hükümetin istediği biçimde 
görev yapması demektir. O nitelikteki insanlar ara
sından bir bilim kurulu teşkili demektir. Böyle bilim 
kurulu olmaz.. 

Her şeyden önce, bu kuruluş bilim kurulu nite
liğine aykırıdır. 

İkincisi; üyelik süresi kısmında, «Bakanlar Kuru
lu gerek gördüğü zaman süresi dolmadan bilim ku
rulunda değişiklik yapabilir, diyor. Yani, hoşuna git
meyen bilim kurulu üyesini hükümet derhal gö
revden alabilir. Burjun, bir bilimsel kurulla, özerk ol
duğu, tüzelkişiliği olduğu ileriye sürülen bir kurumun 
niteliği ile bağdaşır yanı bulunmadığı son derece açık
tır. 

Gerekçede de 'bir terslik var. Gerekçede diyor ki; 
Efendim, «Türkiye'nin koşullan, Hükümetin sorum
luluğu altında daha pratik araştırmaları gerektirebilir, 
o yönde araştırmalar yapılması gerekir: Hüküm et, so
rumluluk taşımaktadır. Binaenaleyh, bu kurum da 
Hükümetin 'istediği gibi çalışacak bir kurum olma
lıdır.» 

İşte hastalık zaten bu anlayışın içinde yatar. Çün-
!kü, araştırmayı yapacak olan insanlar eğer Hükümetin 
istediği sonuçlara varmak zorunluğunda iseler, zaten 
bilimsellik ortadan kalkar. Orada bilimsellikten bah
sedilemez. 

Bu tasarının geçici 1 ne i maddesinde bile çok an
tidemokratik, şu anda bile tehlike teşkil eden bir hü-
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'küm var: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihlte mev
cut bilim kurulu üyderinin ve genel sekreterinin gö
rev süresi sona erer.» delmektedir. 

Yani, şimdi mevcut ıbilim kurulu üyeleri ve ge
nel sdkrdteri; ı«Bu ikanun tasarısı Meclislerden geçip 
Resmî Gazetede yayınlandığı gün, bizim işimiz sona 
erecektir. «Eh Hükümet büz yeniden ya seçer, ya 
seçmez» düşüncesinin içindedir. İnsan tabiatının ge
reği böyle olması gerelkir ve bu geçici maddenin bile 
affedilir tarafı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyı kim sevk etmiş 
olarsa olsun; kimler imzalamış olursa olsun; millet
vekilliğinin haysiyeti ve özgürlüğü içinde, bu tasa
rıya ret oyu vermeyi bir şeref saydığımı saygı ile arz 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısının 
tümü üzerindeki müzakerelerin bittiği şu anda, Plan 
Komisyonu sözcüsü, Başkanlığa bir tezkere göndere
rek; «94 Sıra Sayılı kanun tasarısı üzerinde yapılan 
eleştirilerin ışığında, bir defa daha görüşülmek üzere, 
tasarının İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre Komıisyo-
na geri verilmesini arz ederim» demektedir. 

Talep içtüzüğümüze uygun olduğundan, tasarı Ko
misyona geri verilmiştir. 

3. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan komisyonları raporları 
(11167) (S. Sayısı: 97) (1) 

BAŞKAN — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı 
ve imarı hakkında kanun tasarısının görüşmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Burada. 
BAŞKAN — Hükümet?. (C. H. P. sıralarından 

«Yok yok» sesleri). 
NtYAZİ ONAL (Eskişehir) — Geçen defa, bir 

defaya mahsus oknak üzere ertelenmişti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Onal, ben sözümü tamamla
madım. 

NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Özür dillerim efen
dim, hatırlatmak istedim. 

BAŞKAN — Dosyaya, «Bir defa hükümet bu
lunmadı» diye işaret koymuşum; 'binaenaleyh görüş-

(1) 97 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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meye devam edeceğiz. Onun için de, Hükümet ve Ko
misyonu sordum. 

Hükümet?. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA-

VİRt LÂTtF AYKUT — Buradayım. . 
BAŞKAN — Hükümet temsilcisi burada. Belge

nizi verdiniz mi efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ LÂTİF AYKUT — Bakanlık müşaviri olarak 
yeni tayin edildim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Sözcü
sünün yanına teşrif edin ve oradan duyulabilecek biır 
şekilde ifade edıkı. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sayın Başkan, 
ne Hükümet var, ne Hükümete mensup milletvekilleri 
var. Zapta geçsin dilye arz ediyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Buradayız Başkan, buradayız. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, onların adına ben 
cevap verecek durumda değilim, rica ederim. 

Evet sayın temsilci, 'bir şey mi ifade etmek iste-
miştinıiz efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA
VİRİ LÂTİF AYKUT — Hayır, ben bakanlık mü
messili olarak geldim. 

BAŞKAN — Bakanlık mümessili olarak geldiniz, 
hazır bulunuyorsunuz. 

Buyurun efendim; zaten İçtüzüğümüz gereğince, 
Hükümeti temsilen hiç (kimse olmasa da, görüşmeye 
devam edecektik. 

Komisyon raporunun okutulup okutulımaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmama
sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyenler 
lütfen işaret etsinler efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

I. FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

ŞÜKRİYE TOK (İstanbul) — Grup adına söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Cumatoğlu, buyurun. 

Tümü üzeninde süreniz 20 dakikadır efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA İ. FEHMİ CUMALI

OĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri; İstanbul'daki Kapalı Çarşının onarım ve 
imarı hakkındaki tasarı üzerinde Grupumuzun görüş-
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lerini arz etmek üzere huzurunuza çılkmış bulunu
yorum. 

Kapalı Çarşı, turistik, tarihî anıtlarımızdan ve 
İstanbul'un önemli alışveriş Merkezlerinden biridir. 
Yalnız yabancı turistler değil, Anadolu'dan gelen tüc
car ve ziyaretçiler de alışveriş ve ziyaret maksadı ile 
bu çarşıya uğramaktadırlar. Bu çarşının tarihî kırono-
lojik durumu Şöyledir: Kapalı Çarşı Nuri Osmaniye 
ve Bayazıt caım'Ieriyle Maıhmut Paşa Çarşısı arasın
da, üzeri dam ve ıkulbbelerle örtülü tarihî bir anıt
tır. 30 700 metrekarelik bir alanı kaplar; üzeri kur
şun kaplı ve pencereli yüzlerce kubbesi vardır. îlk 
çekirdeğini, bugün Eski Bedesten, Cevahir Bedesteni, 
îç Bedesten denilen Bizans çağından Ikalma bir yapı 
teşkil eder. 

Eski Bedesten (48X3'6) metre ölçüsündedir. Eski 
Bedesten'in 4 yana açılan kapıları; Sahaflar, Takke-
ciler, Zenneciler, Kuyumcular adını alır. 

Yeni Bedesten bölümü Sultan Fatih devrinde ya
pıldı. Burada, bir yolu pamuk dokunan ve «sandal» 
denilen bir nevi 'kumaş satışı yapılırdı. Bu yüzden 
sonraları buraya Sandal Bedesteni adı verildi. 

Bugünkü Kapalı Çarşı, değerli eşya ve mücevher 
alınıp satılan bölümleriyle Fatih Sultan Mehmet tara
fından 1461 tarihinde; asıl büyük çarşı ise, Kanunî 
Sultan Süleyman devrinde ahşap olarak yapıldı. Be
desten ve çarşı ilk defa Dördüncü Mehmet Han za
manında, 1651 kasımının 20'sinde yandı. İkinci Sul
tan Mustafa çağında, 1710'da bir kere daha yanınca, 
kagir olarak yapıldı; bu tamir 4 yıl sürdü. Çarşının 
kubbeleri tuğladan yapıldı, bekçiler ve memurlar için 
yeni binalar eklendi. 1 Temmuz 1825'te Hoca Paşa 
yangınında bir daha yandı. 10 temmuz 1894 tarihin
de de büyük zelzelede tamamıyle yıkıldı. İkinci Sul
tan Abdulhamit Han'ın emriyle, 4 yıllık 'bir onarımla 
bugünkü kagir biçiminde yeniden alışverişe açıldı, 
tamamlanış ve açış tarihi 10 temmuz 1'894'tür. Bu 
onarımda, Kürkçüler, Çadırcılar kapıları kapatıldı; 
Dua, Bitpazarı, Yorgancılar ve Koltukçular kapıları 
da dış kapı durumuna getirildi. Çarşının içerisinde 
olan Sarnıçlı Han, Paçavracı Han, Ali Paşa Camii 
Hanı ile Yol Geçen Hanının bir kapısı dışarıda bıra
kıldı. 1934 tarihinde Döşemeciler ve Yorgancılar bö
lümü, 1954'te de büyük yangında büyük kısmı yandı. 
Bu son onarımda, dükkânlara bir ölçüde modern bir 
biçim verilerek bugünkü durumuna getirildi. Eskiden, 
zeminden epeyce yüksekte yapılan dükkânlara dolap 
denirdi, 2 lokanta, 4 399 dükkân, 2 195 oda, 497 do
lap, 12 hazine, 1 cami, 10 mescit, 1 hamam, 19 çeşme, 

8 tulumbalı kuyu, 24 han, 1 mektep, 1 türbe vardı. 
Bugün 8 büyük olmak üzere, 18 kapısı mevcuttur. 

ıSon tamirden bu yana kubbe ve kemerler üzerin
de döküntüler, yıkıntılar olmuştur; bir çok yerlerin
den yağmur suları duvarlardan aşağıya süzülmekte
dir. Dükkân sahipleri tarafından tamiratın yapılması 
mümkün olamadığından, estetik ve kolaylık bakımın
dan Bayındırlık Bakanlığı eliyle onarılması uygun ve 
zarurîdir. 

Bu bakımdan kanuna müspet oy vereceğimizi 
Grupumuz adına arz eder, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Sa

yın Şükriye Tok. 
Buyurun Sayın Tok. 

C, H. P. GRUPU ADINA ŞÜKRİYE TOK (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan
bul'daki Kapalı Çarşının onarım ve imarı hakkında
ki kanun tasarısı üzerinde mensubu bulunduğum 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini be
lirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi İstanbul'daki 
Kapalı Çarşı, yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin, 
hatta yeryüzünün eşsiz tarihî eserlerinden biridir. Bu 
tarihî eser, Fatih Sultan Mehmet devri yapıtıdır. 

İlk olarak Bedesten kısmı, sonra etrafında Aya-
sofya'ya vakfedilen 849 dükkân yapılmış, daha sonra 
Sandal Bedesteni ve 265 dükkân ilâve edilmiştir. 

XVII nci Yüzyılda Kapalı Çarşıda 3 CCG adet dük
kân, 21 han ile bu hanların her birinde 40 ilâ 6C| odası 
ile Çarşı, en verimli hale gelmiş; yüzyıl ortasına doğ
ru dükkân adedi 4 500'ü bulmuştur. 

Kapalı Çarşıda ilk yangın, XVII nci yüzyıl ortala
rında çıkmış ve çarşı, büyük hasar görmüş olması
na rağmen, onarım uzun sürmemiş, karakteristik 
özellikleri korunarak onarılmıştır. Ancak bu eser, 
lı894 yılında büyük bir yer sarsıntısı ile yeniden ikinci 
bir felâkete uğramıştır. Yer sarsıntısından sonra çarşı 
onarılırken bazı değişikliklere uğramış ve çarşı kü
çültülmüştür. Kapalı Çarşı, ikindeki dükkânlar, han
lar, caddeler ve sokaklarla bir küçük tarihî şehir gö
rünümündedir. 

1943 yılında bir yangın daha geçiren Kapalı Çar
şının bazı hanları tamamen yanmıştır. Kapalı Çarşı 
3Cİ 700 metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur. 
1954 yılında, tekrar bir yangın felâketiyle, Kapalı 
Çarşının 19 215 metrekarelik kısmı yanmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6538 sayılı I 
Yasa ile 1955 yılında İstanbul'daki Kapalı Çarşı bir I 
onarıma tabr tutuldu. Ancak, 20 yılı aşan bir süreden I 
beri çeşitli nedenlerle yıpranan bu tarihî ve turistik I 
küçük şehir görünümünde olan bu büyük eserin ye- I 
ııidcri onarım ve imarı kaçınılmaz bir hal almıştır. I 
Bugün 2 84ö dükkân ile yol ve yolüstü kemer örtüsü I 
imar ve onarım istemektedir. I 

Bu dükkânlardan 126'sı Vakıflar Genel Müdür- I 
lüğüne, 33 adedi Maliyeye ait, 28 adedi Belediyeye, 23 I 
adedi ise banka ve diğer müesseselere aittir. Çok his- I 
seli ve hissedarları dağınık olan dükkânların, sahip- I 
bri veya hissedarları tarafından, özelliğine uygun ola- I 
rak imar ve onarımını yaptırmaları mümkün değildir. I 
özelliğine uygun olarak imar ve onarımını yaptırma- I 
ları mümkün değildir. I 

Kapalı Çarşının 1955 yılında 6538 sayılı Yasa ile I 
Bayındırlık Bakanlığınca imar ve onarımı yapıldığına I 
göre, yine Bayndırlık Bakanlığınca imar ve onarımı- I 
nn yapılmas gereklidir. I 

Bugünkü rayice göre 15 milyon liralık bir harca- I 
maya ihtiyaç olduğu da tespit edilmiştir. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet I 
Halk Partisi Grupunuh İstanbul'daki Kapalı Çarşının I 
imar ve onarımı hakkındaki kanun tasarısı hakkın- I 
daki görüşlerini kısaca belirtmeye çalıştım; Grupumuz I 
olumlu oy kullanacaktır. I 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların- I 
dan alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tok. 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Değerli. I 
Buyurunuz Sayın Değerli I 
A. P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER

Lİ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekiJ- I 
leri; İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı hakkındaki ka- I 
nun tasarısı hakkında, Grupumun görüşlerini açıkla- I 
mak üzere huzurunuza çıktım. I 

İstanbul, gerek Kapalı Çarşı, gerek müzeleri, ge- I 
rek tarihî çeşmeleri, gerek mabetleri ile olsun hem I 
ticarî, hem turizm bakımından memleketimize büyük I 
gelir kaynağı ve aynı zamanda memleketimizin mad- I 
dî ve manevî yapısını, şahsiyetini ortaya koyan eser- I 
lerle dolu olan mümtaz bir şehirdir. Bunun, bilhassa I 
ticari ve turistik açıdan Kapalı Çarşı en güzel misal- I 
lerinden biridir. Buranın harap kalması, tarihî şahsi- I 
yetine yakışır bir tarzda onarım görmemesi, memleke- I 
timiz için talihsizlik olur. I 

Memleketimizin, bu gibi tarihî eserlere, hele bir I 
de Kapalı Çarşı gibi ticarî merkez olan yerlere, lâzım J 

gelen dikkati göstermesi en tabiî vazifesi ve mecburî 
hizmetleri arasındadır. 

Bir turist veya herhangi bir yabancının, gelip de 
Kapalı Çarşıyı görmemesi ve onun içinden geçmemesi 
ve hayran kalmaması mümkün değildir. 

Tarihî eserler konusunda bir hatıramı burada nak
letmek istiyorum. 

Bir tarihte, Rumeli Hisarı mevzuunda, radyoda 
bir konuşma dinledim. Zamanın valisi Rumeli Hisa
rının imarı, tamiri babında oranın mühendislerini, 
mimarlarını topluyor ve tamirin geç kalındığından do
layı mimar ve müheridıslere şiikâyette bulunuyor ve «<Bu 
Rumeli Hisarını yapan Fatih Sultan Mehmet 3,5 ay
da bunu yapmıştır. 3,5 ayda temelinden başlayarak 
Rumeli Hisarını bu hale getirmiştir. 3,5 yıl oldu, hâlâ 
bunun tamiri yapılmadı.» diye serzenişte bulunacağı 
sırada, oranın başmimarı olan bir hanım, valinin he
men sözünü kesiyor, «Beyefendi bugünkü şartlar al
tında ancak bu kadar...» derken, günün valisi, başmi-
mar hanımın sözünü kesiyor; «Ya, demek size bugün 
bir Süleymaniye camiini yapın diye bir teklif gelse, 
ne yapacaksınız?..» diye daha sözünü bitirmeden baş-
mimar hanımefendi diyor ki : «Beyefendi, size de bu
gün Viyana'yı kuşatın deseler, ne yaparsınız?» Yani, 
Süleymaniye'yi yaptıran Viyana'yı kuşatıyordu; gü
nün şartlarında bu kadar tamirat yapabiliyoruz şek
linde. Bu hatıra benim hafızamda kaldı. Bunu bir 
radyo konuşmasında dinledim. 

Hakikaten yerinde bir tasarıdır. Bilhassa Kapalı 
Çarşı ticaret merkezidir, İstanbul'un inci sidir. Yerliye 
ve yabancıya açık olan bir merkezdir. Yerinde bir ta
sarıdır. Buna olumlu rey vermek, tabiî ki her millet
vekilinin kendi görüşüne bağlıdır. Biz, Adalet Par
tisi Grupu olarak bu teklife olumlu oy vereceğimizi 
bildiriyor ve bunun şahsiyetine, İstanbul'a yaraşır ve 
Kapalı Çarşının yapılışındaki gayeye ve maksada uy
gun, onu gerçek güzelliğe ulaştıracak, vatanımıza 
milletimize, Istanbulumuza ve halkımıza faydalı bir 
hale gelmesi içlin ne gerekiyorsa, imarı ve tamiri ba
kımından gereken hizmetin yapılmasının bir hizmet 
borcu olduğunu telâkki ediyoruz. Bu sebeple de tari
hî eserin imarı hakkındaki tasarıya müspet oy vere
ceğimizi belirtiyor, Yüce Meclisi saygıyle selâmlıyo
ruz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
Şahsı adına Sayın Ülker; buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş

larım; 
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ıBu tasarı, 17 .6 .1974 tarihinde, koalisyon başın
da bulunan Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu bir za
manda ve onun imzasıyle Meclise sevkedilmiş, 
28 .6 .1974 tarihinde Bütçe Plan Komisyonunda ka
bul edilmiş, 3 7 . 1974 tarihinde de gündeme alınmış
tır; yani aşağı yukarı 1 sene 8 aydır bu tasarı Meclisin 
gündemindedir ve şu anda da Hükümet katılmamış
tır, bulunmamıştır. İçtüzük gereğince Hükümetsiz gö
rüşülmektedir. 

Burada bir üzüntümü belirtmek isterim. Kapalı 
Çarşı, her an büyük bir yangın tehlikesiyle karşı kar
şıya idi. İstanbul'da olan yangınlar için araştırma 
önergeleri bile verildi; «Yangınlar neden çıkıyor?» di
ye. Kapalı Çarşı gibi 10 milyarlarca liranın içinde yat
tığı, bir taraiftan tarih hazinesi, bir taraftan mal var-
hğî hazinesi olan bir yer, iki yıla yakın-bir süre yan
gın tehlikesi altında ve kanunu da hazır olduğu halde 
durdu. Allah, Kapalı Çarşıyı korudu da bir şey ol
madı. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun sevkedilmesinin se
bebi ortada : Bir tarafta Kapalı Çarşı tarihî değeri 
olan bir çarşı; Fatih Sultan Mehmet zamanında baş
lamış yapılmış, sonra genişlemiş. Bu çarşı, tarih bo
yunca yanmış, depremlerde yıkılmış, en son bildik
lerimizden 19'54'te bir yangın olmuş, o yangından 
sonra da gene buna benzer bir kanunla onarılmış. 

Şimdi, bu şekilde olan bir yerde, bu zengin, hemen 
hemen hepsinin hali vakti yerinde olan ve dükkân
ları işgal eden esnafımız, tamir yapmak ister, yaptı
ramazlar. Çünkü, böyle bir tamirin yapılabilmesi için, 
bir anıt olduğuna göre, Yüksek Anıtlar Kurulundan 
izin almak lâzımdır. Herkes ayrı ayrı tamire gir işse, 
hem bu izin bakımından sakıncalar var, hem de ger
çekten tarihî değerini kaybetmesi ihtimali var, tek
nik hatalar yapılması ihtimali var. Öte yandan, ben 
ne zaman çarşıyı, esnafı gezdimse, «Aman, biz her an 
yangın tehlikesi içindeyiz, bir an evvel şu yasayı çı
kartın» diye ricada bulundular. 

Şimdi bu tasarı ile Bakanlığa, 15 milyon lira har
cama yetkisi veriliyor ve bu harcama tümden Devlet 
eliyle yapılıyor, 1 nci maddede açıkça yazıldığı gibi : 
«İstanbul'da bulunan tarihî Kapalı Çarşının mima
rî ve inşaî karakteri gözönünde tutulmak suretiyle 
onarım ve imarını Baymdırlik Bakanlığı yapar veya 
yaptırır. Bu işlere ilişkin proje ve fennî şartname 
esasları hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun görüşü alınır». 

Böylece Devlet, Yüksek Anıtlar Kurulunun da 
denetimi altında onarımı tüm olarak yapacak ve bu • 

hazineyi, başta yangın olmak üzere diğer tahribattan 
koruyacaktır. 

Tabiîdir ki, Grup Sözcümüzün de ifade ettiği 
gibi, canı yürekten destekliyoruz ve bugüne kadar 
gecikmiş olmasından dolayı üzüntümüzü belirtiyo
ruz ve Tanrıya da dua ediyoruz ki böyle bir afete 
uğramadan bu eser tamamlanır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Sayın Hükümet temsilcisinden bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Ne hususta efendim? 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Ka

palı Çarşı ile ilgili Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şöyle bir durum oldu, bir 

yanlışlığa mahal vermeyelim; Bakanlık temsilcisi olan 
sayın zat, bir belgeyi havi olarak gelmemişler. Aca
ba sorunuzu Komisyondan sormanız mümkün mü? 

MEHMET EMİN SUNGUR (istanbul) — Han
gisi kabul ederse Sayın Başkamın; sorumun politik 
yönü yok, bir iki ufak bilgi rica edeceğim. 

İstanbul Kapalı Çarşısı tarihî bir eser midir? 
Konuşulanlardan, tarihî eser olduğu kabul edili

yor. İstanbul Kapalı Çarşısı tarihî eser olduğuna gö
re, bugünkü şartlarda 3 000 civarında dükkân bulun
duğu söylenmektedir, kapalı hacim olduğu söylen
mektedir, bunlardan kaç tanesi özel mülkiyettedir, 
kaç tanesi diğer müesseselerin mülkiyetindedir? Bir 
yağma şeklinde midir? Tarihî eser özel mülkiyete na
sıl geçmiştir? 

Bu konuda bizleri aydınlatırlarsa minnettar olu
rum, teşekkür ederim. 

'BAŞKAN —• Sayın Komisyon, şu anda bir ce
vap verme durumunda misiniz efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Hayır efen
dim, şu anda cevap verecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Saym Sungur, zapta da geçtiğine 
göre, bilâhara ilgililerden, Başkanınız olarak önemli 
de mütalaa ettiğim, sorularınızın cevabını almakta bir
birimize yardımcı oluruz. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir., 
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1 nci maddeyi okutuyorum : 
İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı ve İmarı 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — İstanbul'da bulunan tarihî Kapalı 

Çarşının mimarî ve inşaî karakteri gözonünde tutul
mak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Bakan
lığı yapar veya yaptırır. 

Bu işlere ilişkin proje ve fennî şartname esasları 
hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun görüşü alınır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok, 

1 nci maddeyi okutulan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler 
için 15 milyon liraya kadar gelecek yıllara sarî taah
hütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Bu meblâğ, hazırlanacak iş programına göre Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine bu iş için konacak öde
nekten karşılanır. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Aslî şekilleri korunmak suretiyle 

onarılan ve imar edilen dükkânlar için yapılan gider
lerden her taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı ola
rak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca be
lirlenir. 

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

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz 

mallara harcanan paralar kanunî faizleri ile birlikte 
bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici ve kesin kabul
ler arasında Bayındırlık Bakanlığınca tayin edilecek 
tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edilecek 
sürede ve gerektiğinde taksitlere bağlanmak suretiy
le «Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun» hükümlerine göre adı geçen Bakanlıkça tah
sil olunur. 

Taksitlere- bağlanması öngörülen hallerde bu süre 
iki yılı aşamaz. 

©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerine göre yapıla

cak onarım dolayısıyle borçlanmak istemeyenler ilâ-
nen tebligat üzerine bir ay içinde bu isteklerini ya
zılı olarak Bayındırlık Bakanlığına bildirmeye mec
burdurlar, 

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerini ka
mulaştırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

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

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edneler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'6 nci maddeyi okutuyorum • 

'Madde 6. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz 
mallarda, onarım ve imardan önce kiracı bulunan ki
şilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hüküm
leri çerçevesinde saptanacak kira bedelinin ödenmesi 
şartıyle devam eder. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum i 

Madde 7. — Taşınmaz malların malik veya kira
cıları, tasdikli iş programı uyarınca Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından üç ay evvelden kendilerine tebli
gat yapılması şartıyle onarım için gerekli görülen ta
rihte taşınmaz malı geçici olarak boşaltmak veya 
onarım çalışmalarına izin vermek zorundadırlar. 

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık Bakan
lığınca belirtilen tarihte boşaltılmayan taşınmaz mal
lar hüküm istihsaline hacet kalmaksızın adı geçen 
bakanlığın icra dairesinden talebi üzerine usulü daire
sinde geçici olarak boşaltılır. 

İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmayacağı gibi 
yargı organlarına ihtiyatî tedbir için müracaat edile
mez., 

İcra dairelerince yapılan muameleler resim ve har
ca tabi değildir. 

Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları ona
rım sırasında boşaltma veya işlerinin aksaması ne
denleri ile hiçbir tazminat ve kârdan mahrumiyet is
teğinde bulunamazlar. 

©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibül edilmiştir. 

Kanun tasarısının lehinde, aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Sayın Sungur' 
un, ilgililerden öğrenmek istediği husus hakkında yet
kili arkadaşımızın hazırladığı bir hususu, zabıtlara geç-

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, teme
li atılan ve işletmeye açılan tesislere ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/711) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Süleyman 

Demirel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

27 . 7 . 1975 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. Yüz günü yeni dolduran iktidarınız dönemin
de temelini attığınız, işletmeye açtığınız, kamu oyuna 
yüz milyarlık projeler olarak duyurduğunuz tesisler 
hangi yılda planlanmış ve projeleri ne zaman yapıl
mıştır? 

2. Afşin - Elbistan termik elektrik santralının 
Ceyhan Asiantaş barajının, Irak İskenderun Petrol 
boru hattının Silifke kâğıt fabrikasının ayrı ayrı ma-

mesi bakımından ifade etmek istedim. Onun için za
manınızı alıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dükkân adedi 2 641; şah
sa ait olanların adedi 2 421 ve arada kalan 220 dük
kân banka, Vakıflar İdaresi vesair amme müessesele
rine ait. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani, Kapalı 
Çarşı paylaşılmış. 

BAŞKAN —• Kanun tasarısının tümü üzerinde 
lehinde ve aleyhinde söz isteyen arkadaşımız yoktu. 

Kanun tasarısı, sırası geldiğinde açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir. Genel Kurulumuzun 17 .3 .1976 tarihli 77 
nci Birleşiminde okunan gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmaması hususunu görüşmek, Anayasa 
Malhkemdsine üye seçimini yapmak ve denetim konu
larını görüşmek için, 24 .3 . 1976 Çarşamba günü sa
at 15.00*te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 

liyetleri nedir? Bu tesislerin yapımında ne kadar dış 
kaynak kullanılacaktır, dış kaynaklardan ne kadarı 
sağlanmıştır? 

3. Yardımcınız Erbakan'ın vaadlerini de geride 
bırakan göstermelik temel atma davranışlarınızın 
Türk ekonomisine yarar vermeyeceği ortadadır. Dış 
finansmanları henüz sağlanmadığı bildirilen büyük 
projelerin, iç finansmanları yatırım olarak gerçekleş
tirildiği takdirde atıl kapasite olarak kalmayacak mı
dır? 

4. Afşin - Elbistan projesinin gerçekleşebilmesi 
için gerekli dış finansmanın bazı koşulları bulunmak
tadır. Sözleşmeye göre, elektrik fiyatlarının yükseltil
mesi dünya bankasının koşullarından biridir. Finans
man sağlanmasını geciktirmeyi mi, yoksa elektrik 
zammı yapmayı mı düşünmektesiniz? 

5. «Temeli atar parayı sonra bulurum» düşünce
si çıkar bir yol değildir. Bu felsefe ile ekonomik suç 
işleyerek seçim yatırımı yaptığınız kamu oyunun yay-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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gın kanışıdır. Yıllarca atıl bekleyecek ya da uzayacak 
yatırımların yurt ekonomisine yükleyeceği yükün he
sabını kim verecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 18 . 3 . 1976 
Say. : 72/053 77/2 

Konu : Sayın Mehmet Sön-
mez'in yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

îlgi : a) Başbakanlığa muhatap 25 . 12 . 1975 
gün ve 7/711 - 2897/23032 sayılı yazınız, 

b) Başbakanlığın 5 ^ 1 . 1976 gün ve 77 -336 / 
01161 sayılı yazısı. 

Hatay Milletevkili Sayın Mehmet Sönmez tarafın
dan Sayın Başbakana sorulan ve Sayın Başbakan ta
rafından Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Hatay Milletvekili sayın Mehmet Sönmedin yazılı so
ru. önergesinin cevabıdır 

Soru 1. — Yüz günü yeni dolduran iktidarınız 
döneminde temelini attığınız, işletmeye açtığınız, ka
muoyuna 100 milyarlık projeler olarak sunduğunuz 
tesisler hangi yılda planlanmış ve projeleri ne zaman 
yapılmıştır? 

Cevap 1. — Cevap ekli cetveldedir (Ek : 1). 
Soru 2. — Afşin - Elbistan Termik Santralının, 

Ceyhan - Aslantaş Barajının, Irak - İskenderun Pet
rol Boru Hattının, Silifke kâğıt Fabrikasının ayrı ay
rı maliyetleri nedir? Bu tesislerin yapımında ne kadar 

dış kaynak kullanılacaktır? Dış kaynaklardan ne ka
darı sağlanmıştır? 

Cevap 2. — Cevap ekli cetvellerdedir (Ek : 2). 
Soru 3. — Yardımcınız Erbakan'ın vaatlerini de 

geride bırakan göstermelik temel atma davranışlarını
zın Türk ekonomisine yarar vermeyeceği ortadadır. 
Dış finansmanları henüz sağlanmadığı bildirilen bü
yük projelerin, iç* finansmanları yatırım olarak ger
çekleştirildiği takdirde, âtıl kapasite olarak kalmaya
cak mıdır? 

Cevap 3. — Bakanlığımızın, dış finansmanı sağla
namamış büyük projeleri bulunmamaktadır. 

Soru 4. — Afşin - Elbistan projesinin gerçekle
şebilmesi için gerekli dış finansmanın bazı koşullan 
bulunmaktadır. Sözleşmeye göre, elektrik fiyatlarının 
yükseltilmesi, Dünya Bankasının koşullarından biri
dir. Finansman sağlanmasını geciktirmeyi mi, yoksa 
elektrik zammı yapmayı mı düşünmektesiniz? 

Cevap 4. — Afşin - Elbistan projesinin gerçekle
şebilmesi, yani kredi alınabilmesi için, Dünya Ban
kası ile bizden önceki Hükümet zamanında 24 Hazi
ran 1974'te bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya gö
re elektrik- fiyatlarına zam yapılması kabul edilmek
tedir. Hükümetimiz, elektrik fiyatları konusunu ince
lemektedir. 

Soru 5. — «Temeli atar, parayı sonra bulurum» 
düşüncesi, çıkar bir yol değildir. Bu felsefe ile ekono
mik suç işleyerek seçim yatırımı yaptığınız, kamuo
yunun yaygın kanışıdır. Yıllarca atıl bekleyecek, ya 
da uzayacak yatırımların yurt ekonomisine yükleye
ceği yükün hesabını kim verecektir? 

Cevap 5. — Bakanlığımızın yıllarca atıl bekleye
cek, ya da uzayacak yatırımları yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

— 269 — 



M. Meclisi B ; 79 23 . 3 . 1976 O : İ 

Ek 

1 -.- 4 . 1975 - 31 . . 12 . 1975 tarihleri Arasında ihale 
edilen Baraj ve Hidroelektrik santrallar (DSt) 

Sıra Baraj ve 
No. Hes. Adı 

1 Asartepe Barajı 

4 Suat Uğurlu 
Barajı ve H.E.S. 

5 Süloğlu Barajı 

6 Karaidemir Barajı 

7 Kültepe Barajı 

Planlamasının Projesinin İhale veya keşif 
yapıldığı yıl yapıldığı yıl bedeli TL. 

1968 

2 Berdan 

3 Ceyhan Aslantaş 
Baraj ve H.E.S. 

1966 (1974) 
Revize 

1966 

1969 

1967 

1969 

1968 

1971 

1974 

1970 

1971 

1971 

1974 

1970 

Sağlayacağı fayda 

58 463 000 20 Milyon m3 depolama 2216 
Ha. Sulama 

177 0C0 000 155 milyon m3 depolama 

1 450 C(Q OQQ 2250 Milyon m3 depolama 
(İnşaat bedeli) 158 MW Elektrik 

97 COO Ha. Sulama 
35 00Q Ha. Taşkın koruma 

539 680 QCıQ 180 milyon m3 depolama 
3 235 Ha. Sulama 

900 Ha. Taşkın koruma 

98 526 GCÜ 37 Milyon m3 depolama 
3 235 Ha. Sulama 

900 Ha. Taşkın koruma 

132 243 QG0 120 milyon m3 depolama 
1 576 Ha. Sulama 
4 050 Ha. Taşkın koruma 

53 455 00Q 25 Milyon m3 depolama 
2 541 Ha. Sulama 
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Ek : 1 

1 . 3 . W 5 — 1 . 1 ,1976 Tarihleri Arasında İhale Edilen Sulamalar — İçme Suları (DSİ) 

Sıra Planlamasının Projesinin İkmal İhale 
No. İnşaatın Adı yapıldığı yıl yapıldığı yıl tarihi bedeli TL. Sağlayacağı fayda 

1 Malatya - Medik 
Şahnahan Sul. 1. Ks. 

2 Mardin - Silopi - Ner-
duş Sol. Sahil Sul. 

3 A.S.O. II. Safha 2TP -
4TP/7 Kısım 

4 Konya - Ereğli - İvriz 
Sol Sah. Sul. (Kanalet) 
2. Kısım 

5 Afyon - Çildin n ovası 
Sul, 

6 Konya - İlgın Atlantı Sul. 
2, Kısım 

7 İstanbul yeni su tasfiye te
sisleri 

8 Sakarya - Pamukova regü
latörü 

1968 1971 15. 2.1978 65 030 350 8135 Ha. Arazi. Sul. 

1960 1964-1965 15. 8.1978 70 929 000 3730 Ha. Arazi. Sul. 

1966 1969-1970 15.8.1977 19 571250 7500 Ha. Sul. Şeb. Sul. 

1968 1969-1970 15.2.1978 93 660 000 13500 Ha. Arazi. Sul. 

1966 1973 1.9.1977 31494 400 2300 Ha. Arazi. Sul. 

9 Aşağı B. Menderes Pıoj. 
Söke ev. Sul. 2. Ks. Sağ. 
Sah. 1. Ünite 

10 Batman - Silvan Sağ. Sah. 
Sul. 2. Kısım 

196Q 1973 - 1974 15. 8.1977 31 413 000 3131 Ha. Arazi. Sul. 

1968 1975 1.9.1977 249 164 644 600 000 M"'gün su tas. 

1971 1969 15.10.1977 35 208 000 Sakarya nehri suyunun 

88,60 kotuna kadar çıka
rılarak sağ ve sol anaka-
nalların sulama ihtiyacını 
karşılayacak suyun te
minidir. 

1969 1973 - 1975 15.12.1978 95 900 000 5062 Ha. Arazi. Sul. ve 
drenajı 

1967 1972-1973 15.12.1978 121 495 2CQ 6100 Ha. Arazi. Sul. 
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Sıra , ' 
No. İnşaatın Adı 

Planlamasının Projesinin İkmal İhale 
yapıldığı yıl yapıldığı yıl tarihi bedeli TL. Sağlayacağı fayda 

11 Berdaıı II. Merhale Sul. 
1. Kısım 1966(1974) 1975 15. 8.1978 49 898 CO0 15430i Ha. Arazi. Sul. 

Revize 

12 Konya - Çumra 1. Merhale 
Sul. l .Ks . (Kanalet) 

13 Antalya - Korkuteli 
Sul. 3. Ks. 

14 Aydın - Nazilli - Akçay 
Sul. ikmali 

15 Konya - Beyşehir - Suğla 
Apa Kanalı 1. Ks. 

1967 1968 - 1970 15.12.1978 85 C0İ8 00(0 3281 Ha. sahanın sulama 
suyunu temin edecek ka
nalet şebekesi 

1966 1974-1975 15.6.1978 27 414 750 5986 Ha. sahanın cazibe 
ile sulanması. 

1974 15.12.1977 6 353 6CÛ Akçay sağ ve sol sahil 
sulama şebekesinde nok
san kalan (tahliye-drenaj 
ve sulama) tesisleri ikmali. 

1967 1974-1975 15.2.1978 28 470 CCO Beyşehir gölünde Apa 
Barajının su ileten mev
cut geçirimli yatağın kapa
sitesini 20 m/sn.den 36-45 
m/sn. ye çıkarılması. 
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Ek : 1 

1975 Yılında Bitirilen Baraj ve Hidroelektrik Santrallar (DSİ) 
Sıra Baraj ve Planlamanın Projesinin İhale veya Sağlayacağı 
No. Hes. Adı yapıldığı yıl yapıldığı yıl Keşif bedeli TL. fayda 

1 Kars - Çıldır Hes. 1967 1968 112 244 000 15 MW Enerji 

2 Karaçomak Baraj. 1967 1968 78 000 000 23 Milyon m3 depolama 2500 
Ha. Sulama 1 094 Ha. Taş
kın Koruma 

3 Tahtaköprii Barajı 1969 1967 79 300 000 200 Milyon m3 depolama 
6 400 Ha. Sulama 4 250 Ha. 
Taşkın Koruma 

1 . 3 . 1975 - 1 . 1 . 1976 Tarihleri Arasında Bitüiren Sulamalar (DSÎ) 
Geçici Kabuller : 

Sıra Baraj ve Planlamanın Projesinin İkmal İhale 
No. Hes. Adı yapıldığı yıl yapıldığı yıl Tarihi Bedeli TL. 

1 Kesi'kköprü Balâ 
ev. sul. 3 ncü Ks. 1966 1970 15 . 6 . 1974 8 542 200 

2 Kırşehir Çoğun 
sulaması 1967 1968 1 4 . 9 . 1974 12 907 860 

3 Eğridir Senirkent 
Pomp. binası 1967 1973 23 . 10 . 1974 1 827 000 

4 Ahmetli sol sah. sul. 
5 nci Ks. 1 nci ve 2 nci 
kan. nok. ve montajı 1968 4 . 6 . 1975 17 207 231 83 

5 Hassa ovası 1 nci Ks. 1966 1971 1 . 6 . 1975 20 224 400 

6 ASO. projesi 2 nci safha 
2YP - 3TP/12 nci Ks. 1968 1970 14.4.1975 38 299 825 

7 Elmalı - Karagöl 
Ahlat Taş. Kor 1969 1973 15.12.1974 13 979 50196 

8 Karamanlı sul. 1 nci Ks. 
kan! nak. ve montajı 1967 1971 31 . 3 . 1975 4 897 750 
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1 .4 . 1975 İle 31 . 12 . 1975 Tarihleri Arasında Temeli Atılan ve İşletmeye Açılan Tesisler (Etibank) Temeli Atıla 

Tesisin Adı Yeri Temel Atma Tarihi Pl 

Tesisi) 

2. Antalya Elektrometalurji San. Yeni Karpjt ve Antalya 

Kireç Fırını 

3. Alüminyum Sülfat Tesisi 

4. Ergani Pirit Kavurma Ünitesi 

5. Kırka Bor Türevleri (Bandırma Yükleme Tes.) 

•*• İşletmeye Açılan Tesisler 
Tesisin Adı 

1. Kırka Doğal Boraks Tesisleri Konsantratörü 

2. Bandırma Sodyum Per - Borat Tesisi 

3. Şark Kromları İşletmesi Konsantratörü 

4. Bandırma Koraks Fabrikası Tadili 

5. Alüminyum Projesinin II. no. lu Elektroliz 
Hanesi 

Mardin - Mazıdağı 

Antalya 

Konya - Seydişehir 

Elâzığ - Maden 

Bandırma 

Ağustos 1975 

Ekim 1975 

Ekim 1975 

Aralık 1975 

24 . 7 . 1975 

Yeri 

Bandırma 

Konya - Seydişehir 

İşletmeye Açma Tarihi Pla 

Eskişehir - Kırka 

Bandırma 

Elâzığ - Maden 

Ağustos 1975 

24 . 9 . 1975 

Ekim 1975 

Kasım 1975 

18 . 11 . 1975 



1975 yılımda İşletmeye Açılan ve Temeli Atılan 
TesMer (Petkim) 

1975 Yılı İçerisinde 

5 
o» 

A 

B 

- işletmeye alınan 
Projeler 

Stiren 
Polistiren 
Klor - Alkali Tevsii 
Butadien Antma 
Stiren - Butadien Kauçuğu 
Cis - Butadien Kaçuğu 

Temeli Atılan 
Proje 

Genel Müdürlük Binası 

Yeri 

» 
» 
» 
» 
» 

Kapasite 

25.000 
15.000 
18.000 
33.000 
32.150 
13.500 

Ankara — 

Etüd Yapıl. 
ve 
djğı 

planlanan-
yıl 

1967 
1966 
1969 
1969 
1969 
1969 

1973 

Programa 
Girdiği 
Yıl 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1973 

En Son 
Tahmini 

Proje 
Dış 

52.709 
46.213 
37.361 
34.130 
86.000 
82.000 

Tutarı 
(Bin TL.) 
Toplam 

152.939 
150.418 
90547 

100.000) 
235.000) 
545.000) 

44.Î62 

D 
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Afşin - Elbistan Termik Santralı 

Maliyeti Dış kaynak îç kaynak Sağlanan Dış Kaynak 
TL. TL. 

6 200 000 000 237 700 000 2 707 200 000 148 000 000 Dünya Bankasından 
92 000 000 Avrupa Yatırım Ban

kasından 
252 500 000 DM Alman Hükümeti 

kredisinden 
<+) 

(+) Bunlara ilâveten Alman Hükümeti tarafından ticarî ve hükümet kredisi olarak 270 000 000 DM 
verilecektir. Alman Hükümeti, 150 000 000 DM Her mest garantili bir ticarî kredinin Elbistan Projesine 
verilmesini kabul etmiştir. 

Keza Alman Hükümeti, 1975 yılı yardımı olarak Türkiye'ye 120 000 000 DM'lık bir kredi tahsis etmiş
tir. Bu kredi için Hükümetler arasındaki çerçeve antlaşması imza edilmiştir. Antlaşma, Bakanlar Kurulun
da tasdik edilmek üzeredir. Söz konusu 120 000 000 DM'lık Alman Hükümet Kredisinin 90 000 000 DM' 
lık kısmı Elbistan Projesine tahsis edilmiştir. 

Ek : 2 

Ceyhan Aslantaş Barajı 

m 
Maliyeti Dış Kaynak Sağlanan Dış Kaynak 

1 449 925 000 20 900 000 $ 20 900 000 $ (inşaat için) 
(inşaat bedeli) (inşaat için) (Dünya Bankasından) 
12 000 000 $ 12 000 000 $ 12 000 000 $ 
(Elektrik ve makine teçhizatı bedeli) (Elektrik ve makine teçhizatı için) (Elektrik ve makine teçhizatı için) 

(Dünya Bankasından) 

Ek •: 2 

Irak - Türkiye Petrol Boru Hattı 

TL. TU. TL. 
Maliyeti Dış Kaynak Sağlanan Dış Kaynak 

8 019 381 000 3 310 000 000 2 295 000 000 
<+) 

( + ) Sağlanması düşünülen ve sağlanan dış kaynaklar arasındaki fark olan 1 015 000 000 TL. iç finans
man ile, ödemeler dengesi imkânlarına göre azalabileçektir. 
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2. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, 1965 yı
lında Muğla - Yatağan ilçesinin Eski - Hisar köyünde 
meydana gelen depremden sonra yaptırılan konutla
rın dağıtımına ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/887) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve tskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için aracı
lığınızı sayglarımla rica ederim. 27. 11 .1975 

Muğla 
Halil Dere 

Soru : 

İlimizin Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar köyünün 
evleri deprem nedeni ile büyük zarar görmüş, o za
man köyün konut yeri değiştirilerek Bakanlığınız
ca yeni konut yerinde evler yaptırılmıştı. 1965 yılın
da dağıtım yapılırken köylü olup o anda askerde ve
ya dışarıda olan kimseler evden yoksun kalmış, köy
le ilişkisi olmayan bazı kimseler ile aynı ailenin bazı 
üyeleri de ayrı ayrı ev sahibi edilmişlerdi. Bu ara 30 
ev ise dağıtım dışı bırakılmıştı. Sahipsiz olan bu ev
ler şu anda içine girilemez durumda bulunmaktadır. 

1. — Sahipsiz 30 evin tamir ettirilerek dağıtımı 
düşünülmekte midir? Dağıtılmayacak ise yıkılmaları
na razı mı olunacaktır? 

2. — Dağıtım sırasında çeşitli nedenler ile köyde 
- olanlardan bugün köy ile ilişkisini kesenlerin evleri ne 

olacaktır? 

3. — Evler dağıtılırken köylü olduğu halde dağı
tımdan çeşitli nedenlerle yararlanmayanlara ev veri-
rilecek midir? 

4. — Köy ile ilişkileri olmadığı halde eV sahibi 
olanların evleri geri alınacak mıdır? 

5. — Köy ile ilişkilerini kesmiş kimselerin evle
rinde oturan evsizler, köy muhtarının «.evden çıkın» 

tehdidini daha ne kadar dinleyeceklerdir? 

6. — Ev taksitlerinin ödenmesi, dağıtımın yeni
den ve uygun bir biçimde yapılmasından sonra ileri 
bir tarihe bırakılacak mıdır? 

7. — Dağıtımda birden fazla ev alanlar için ne gibi 
bir işlem yapılacaktır? 

T. Q 
tmar ve tskân Bakanlığı 22. 3 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 13 
Sayı: C/3-13/326 

Konu : Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 
yazılı soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi j a) 29.12.1975 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/8871-3294/26251 sayılı, 

b) 4.3.1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/887, 
3294/28187 sayılı yazımıza karşılık, 

c) 29. 1 .1976 gün ve C/3-13/325 sayılı yazınıza 
ek. 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1965 yılında 
Muğla ili Yatağan ilçesinin Eskihisar köyünde mey
dana gelen depremden sonra yaptırılan konutların da
ğıtımı ile ilgili yazılı soru önergesine karşılık olarak 
hazırlanmış olan cevap 2 nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru 
önergesine cevaptır. 

Konu ile ilgili olarak yaptırılan incelemede : 
1957 depreminde Muğla ili Yatağan ilçesi Eski

hisar köyünde afetzedelerin kiracılar dahil tamamı için 
yeni iskân sahasında 265 konutun yapılmış olduğu; 
20. 1 . 1966 tarihinde noter huzurunda çekilen kur'a 
ile bütün evlerin istihkak saihiplerine teslim edildiği, 
kur'ada hazır bulunmayan bazı istihkak sahiplerine 
isabet eden evlerin anahtarlarının köy muhtarlığına 
teslim edilmiş bulunduğu, zamanla köy halkından bir 
kısım ailelerin köyü terkettiği, bu sebeple de bunlara 
tahsis edilmiş olan evlerin boş kaldığı, inşa edilmiş 
olan evlerden 140'ının istihkak sahiplerince borçlan
ma muamelelerinin tamamlandığı, geri kalanların ise 
borçlanma muamelelerinin henüz yapılmamış olduğu 
tespit edilmiştir. 

Görülüyor ki halen boş olan bu evler, sahipsiz 
değil, sahipleri bulunan fakat sahipleri tarafından iş
gal edilmediğinden boş kalmış olan evlerdir. 

Eskihisar köyünde deprem münasebeti ile yapıl
mış olan 265 evin istihkak sahiplerine dağıtımı bu su-
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retle ana hatları ile tebarüz ettirildikten sonra öner
gedeki soruların cevapları aşağıda özetlenmiştir, 

1. — Yukarıda da işaret edilmiş olduğu üzere 
köyde sahipsiz ev yoktur, sahipleri tarafından boş 
bırakılan evler vardır. 

Konu yeniden ele alınmıştır. Yaptırılacak incele
mede borçlanma muamelelerini yaptırmayan istihkak 
sahiplerine borçlanma muamelelerini tamamlamaları 
hususunda tekrar çağrıda bulunulacak, bu çağrıya rağ
men borçlanma muamelelerini yaptırmayanların hak 
sahiplikleri iptal edilecek ve kalan evler 7269 sayılı 
Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değişik 31 nci 
maddesindeki «Afette zarar görüp bu afetle ilgili ka
nunlardan türlü sebeplerle faydalanmamış bulunan o 
yerdeki konutsuz ailelere» (Maddenin b fıkrası) «ka
nunun borçlanma hükümleri uyarınca devredilir» hük
müne tevfikan hak sahibi durumunda olan ailelere 
dağıtımları yapılacak veya bu durumda aile yoksa 
31 nci maddenin diğer fıkralarındaki hükümlere uy
gun olarak değerlendirilmeleri cihetine gidilecektir. 

2. — Borçlanmalarını tamamlamak sureti ile ev 
almış olan afetzedelerin evleri, mülkiyetlerine geçmiş 
sayıldığından köyden ayrılmaları halinde hak sahip
liklerinin iptal edilerek evlerinin geri alınması müm
kün bulunmamaktadır. 

3. — Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere köyde 
evleri bulunmayıp kiracı durumunda olan aileler için 
de ev yaptırılmıştır. Bu itibarla hak sahibi olup ken
dilerine ev verilmemiş ailelerin bulunmaması iktiza 
eder. Buna rağmen yaptırılacak incelemede aynı köy
den olup hak sahibi durumunda bulunduikları tespit 
edileceklere kanun icabı olarak tabiî ki konut tahsis 
edilecektir. 

4. — Borçlanmalarını yaptıran ailelerin evlerinin 
geri alınması (Borç taksitlerini ödedikleri müddetçe) 
kanunen mümkün değildir. İstihkak sahipleri evleri
ni diledikleri şekilde tasarruf edebilirler. Borçlanma
larını yaptırmayanlar hakkında yapılacak muamele 
ise yukarıda tafsilâtı ile açıklanmıştır. 

5. — Yukarıda da ifade edilmiş olduğu üzere 
borçlanmalarını yaptırmayan ve köyle alâkalarını ke
sen ailelerden kalan evler Afetler Kanununa göre ye
niden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bu değer
lendirme süratle yaptırılacak ve bu durumda bulu
nan istihkak sahiplerinin bir an önce konuta kavuştu
rulmaları temin edilecektir, 

6. — Borçlandırmalarını yaptırmış olan ailelerin 
borç taksitlerinin ertelenmesi bahis konusu olamaz. 
Borçlanma muamelelerini yeniden yaptıracaklar için 

yapılacak muamelenin şimdiden tespitine tabiî ki im
kân bulunmamaktadır. 

7. — Konut dağıtımında istihkak sahiplerinden hiç 
kimseye birden fazla konut verilmemiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

imar ve İskân Bakanı 

3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/889) 

Millet /Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasına müsaadelerinizi saygıyle rica ederim. 

28.11.1975 
Çanakkale 

Orhan Çaneri 
Çanakkale Valisi M. C. Hükümeti yanlısı olarak gö

rev yapmaktadır. Valinin şahsıma çektiği telgraf bunu 
kanıtladığı gibi, beni ve C H. ıP.'yi itinam etmekte, par
lamentoya ha'karet anlamı taşımaktadır. Fotokopisini 
soruma ekli olarak sunduğum telgrafı çeken Çanak
kale Valisi memur olduğu halde bu derece politika
ya girip tek taraflı görev yapma cesaret ve cüreti ne
reden buluyor? 

Bu telgrafta Bakanlığınızca nasıl bir anlam verile
biliyor? 

Vali hakkında bir işlem yapmayı gerekli görüyor 
musunuz? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 22 . 3 .1976 

Öz. İş. Gn. Md. 
Şb. Md. : Değ. ve atama 

731/4454 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 29.12.1975 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/889, 3297/26262 sayılı yazınız. 

b) 19.1 .1976 tarih ve Değ. Atama 731/1993 sa
yılı yazımız. 

Çanakkale Milletvekili Orfıan Çaneri'nin Millet 
Meclisi Başkanlığına tarafımdan cevaplandırılması is
teğiyle sunduğu 28 .11.1975 günlü soru önergesi ma
hallinde bir Mülkiye Müfettişine incelettirilmiştir. 

Mahallinde inceleme yapan müfettiş; iddia ile ilgili 
olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 151 
nci maddesine uygun bir şikâyetname bulunmadığın
dan aynı Kanunun 488 nci maddesi uyarınca Vali 
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hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı kanaati
ne varmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, Spor -
Toto Teşkilâtına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı. (7/1018) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı 

Saym Ali Şevki Erek tarafından, en kısa zamanda, 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı istir
ham edenim. 

Saygılarımla. 
îzraıir 

Şinasi Osma 
Çeşitli direnme, çekişme ve mücadeleler neticesi 

1959 senesinde Demokrat Parti iktidarının isabetli 
ve basiretli bir tutumu ile çıkarılan Futbolda Bahsi Müş
terek, (Spor - Toto) Kanunu ile kurulan Spor - To
to Teşkilâtı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü ol
duğu kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığının da en 
mühim bir uzvunu, teşkil ettiği malumumuzdur. 

Bugün memleket sathında büyük ve küçük her
kesi eğlendiren, bazan da sevindiren Spor - Toto, yal
nız spor severleri değil, sporla ilgisi olmayan milyon
larca vatandaşı da alâkalandırmaktadır. 

Bütün dünyada sporun ekonomik ve teknik yö
nüyle kalkınmasında, ilerlemesinde, cihazlanmasında 
mühim bir rol oynayan futbolda bahsi müşterekin 
faydaları sayılamayacak ve unutulmayacak kadar çok
tur. 

Bütün memlekete şâmil, çeşitli spor kollarında 
çalışan gençlerimizin hizmetine tahsis edilen spor 
saha ve tesislerinin bu teşkilât sayesinde meydana 
geldiği de bir gerçektir. 

Henüz memleket ihtiyacının beşte birisi dahi kuv
veden fiile çıkmamış iken, spor saha ve tesislerinin 
tamamlanması için milyarlara ihtiyaç varken, kurul
muş ve çalışmaları A. P. iktidarı zamanında öğünü-
lecek bir hale gelmiş bulunan bu teşkilâtın, 1973 son
rası C. H. P. Hükümeti zamanında gereken alâkanın 
gösterilmemesi, basiretsiz ve bilgisiz bir yönetim ne
ticesi, bir bunalıma girdiği, gün geçtikçe bu bunalı
mın artarak çökmeye yüz tuttuğu, şimdi de batma 
'tehlikesine maruz kaldığı, söylenmektedir. 

Binaenaleyh, bu tehlikenin giderilmesi için şu 
sorularımın cevaplandırılmasını rica etmekteyim: 

1. Milliyetçi Hükümet İktidara geldiği zaman 
Spor - Toto Teşkilâtının durumu neydi? 

2. Bu teşkilât, hakikaten bugün bir batma tehli
keline maruz mudur? 

3. Birçok mensuplarının kendilerini kurtarmak 
için, gemiyi terk etmek üzere, teşkilâttan yüzbinlerce 
lira tazmnat alarak ayrılmak istedikleri gerçek mi
dir? 

4. Bunlar bir gerçekse, altın yumurtlayan tavu
ğun kurtarılması için Bakanlıkça ne yapılmıştır? Ne 
yapılması düşünülmektedir. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 
Sayı : PAK-G. 110-76/90 

7/1018-3658 
18 . 3 . 1976 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1976 tarih ve 28269 sayılı yazınız. 
Adalet Partisi izmir Milletvekili Sayın Şinasi Os-

ma'nın, Spor - Toto Teşkilâtı ile ilgili önergesine 
yazımız ekinde cevap verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve cevabımızın soru sahibine iletilme
sine Başkanlığınızın delâletlerini arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Sayın Şinasi Osma (A. P. İzmir Milletvekili) 

SORULAR : 1. M. C. Hükümeti iktidara geldi
ği zaman Spor - Totonun durumu ne idi? 

2. Bu teşkilât hakikaten batma tehlikesine ma
ruz mudur? 

3. Birçok mensuplarının kendilerini kurtarmak 
için gemiyi terk etmek üzere teşkilâttan yüzbinlerce 
lira tazminat alarak ayrılmak istedikleri gerçek mi
dir? 

4. Bunlar bir gerçek ise altın yumurtlayan tavu
ğun kurtarılması için Bakanlıkça ne yapılmıştır, ne 
yapılması düşünülmektedir? 

CEVAPLAR : 1. Spor - Toto Teşkilâtının faa
liyete başladığı 1961 yılından 1970 yılı sezonu sonu
na kadar hâsılat devamlı yükselmiştir. 1971 yılı se
zonundan sonra her yıl muayyen nispetlerde hâsıla
tın düştüğü görülmektedir. 

2. Spor - Toto Teşkilâtının batması mevzu bahis 
değildir. 

3. Spor - Toto Teşkilâtından kendi istek ve ar-
zularıyle personelin tazminatlarını alarak ayrıllma-
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lan en taibiî haklarıdır, ve bu husus mevzuat gere
ğidir. 

4. Spor - Toto Teşkilâtını cazlip hale getirmek 
ve iştirakçilere daha fazla ikramiye ödenmesini sağ
lamak amaoıyle Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ge
rekli değişikliklerin yapılması hususunda çalışmaları
mız devam etmektedir; ibu arada tüzükte gerekli de
ğişiklik yapılmış Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

5. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason 
ekimine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1029) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gümrük ve Te

kel Bakanlığınca cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

2 . 2 . 1976 

Burdur 
Ali Sanlı 

Anason önemli bir tekel maddesi ve ihraç ürünü
dür, anason salt fiyat politikasına bağlı bir tüketim 
grafiği çizmektedir. Bu ürünün ülke ekonomisine 
katkısını sağlamak için alınması gerekli tedbirlerin 
tespiti için aşağıdaki soruların cevaplandırılması zo
runluluğu doğmuştur. 

1. 1965 - 1975 yılları arasında ekim alanları ve 
üretim miktarı yıllara göre nedir? 

2. Ekim alanlarının coğrafî dağılımı il - ilçe ola
rak nerelerdir? 

3. Tarım merkezlerinin sayısı ve yerleri nedir? 

4. Anason dönüm (1 000 M2) basma üretim ma
liyeti nedir? 

5. 1965 - 1975 yılları arasında yapılan destekle
me alımı tutarı yıllara göre nedir ve ortalama 
Kg./TL. ne olmuştur?. 

6." Bakanlığın yıllık anason ihtiyacı nedir ve ne
relerde kullanılmaktadır? 

7. Anason ihtiyacı için 1965 - 1975 yılları ara
sında ithalât yapılmış mıdır? Yapılmış ise tutarı ve 
ithal fiyatı ne olmuştur? 

8. Alımların il - ilçe dağılımları ortalama miktar
ları nedir? 

9. Alım başlangıç tarihi ile kapanış tarihleri yıl
lara göre ne olmuştur? 

10. Anason ekim'i yapan aile sayısı ortalama ne
dir? 

11. Anason ürettoı politikası ile ilgili bir ünite 
var mıdır ve görevleri nedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 
Sayı : 04-1-1789 

19 . 3 . 1976 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 16 . 2 . 1976 

günlü 7/1029-3669/28280 sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın Bakanlı
ğımıza yönelttiği anason ekimine ilişkin 2 . 2 . 1976 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Orhan Öztrak 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın Bakanlığı
mıza yönelttiği anason ekimine iişkin 2.2.1976 günlü 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Tekel Genel Müdürlüğünde yalnız anason 
alımları hakkında kesin bilgi mevcuttur. Bu neden
le, önergenin anason ekini alanları ve üretim mdfcita-
rına, ekim alanlarının coğrafî dağılımınla, dönüm 
başına üretim maliyetine, anason yapan alile adedine 
dair olan 1, 2, 4 ve 10 ncu maddelerindeki sorular 
cevaplaındırılamamışitır. 

Bu konulanda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığından bilgi alınması mümkündür. 

2. Tekel Genel Müdürlüğünce anason, 20 alım 
merkezimden satın alınmaktadır. Bu merkezler böl
geler itibariyle; 

İzmir bölgesi : Çeşme, Alaçatı, Urla, Karaburun, 
Denizli bölgesi : Merkez, Gölhjiısar, Yeşilova, Te

feni, Acıpayam, Çivril, Çameli. 

Antalya bölgesi : Elmalı, Korkuteli, Burdur, Bû  
calk, 

Eskişehir bölgesi : Tavşanlı, 
/Bursa bölgesi : Orhaneli, Keleş, 
Balıkesir bölgesi: Dursunlbey, 
ıMuğla bölgesi: Fethiye'dir. 

3. Tekel Genel Müdürlüğünce 1965 - 1975 yu
ları arasında satmalhnıan anason miktarı ile ortalama 
alım fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 
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Yıl 

1965 
1966 
1967 
1969 
1970 
1971, 
1972 
1973 
1974 
1975 

Satınalumn 
mfldtar Kgr. 

363 391 
1 080 616 
a 011 649 
2 7-18 42L 
3 249 312 

999 379 
570 168 

1 182 449 
3 495 075 
7 264 39.7 

Ortalama 
fiyat Kr§. 

336 
343 
444 
499 
498 
487 
864 

2 200 
2 400 
2 500 

4. Tekel Genel Müdürlüğümün yıföık anason ih
tiyacı 2 500 - 3 000 tondur. Anason yalnız rafeı 
imal inde kullanılmaletadır. 

5. 1965 - 1975 yılları arasında yalmz bir defa 
Suriye'den 1973 yılında tonu C. F. İstanbul 2 520 do
lardan 260 ton anason üthal ediümüşitlir. 

6. Tekel Genel Müdüıteğünce 1975 yılında sa
tın alınan anason mükifcan il ve ilçeler itibariyle, aşa
ğıda gösterilmiştir. 

İzmir ili : 

X?eşme 
Afaçaıtı 
«Urla 
Karaburun 

Kgr. 166 801. 
1.09 669 » 
180 320 » 
102 4)13 » 

.Dentolıi üu : 

Merfcez 
ööflhfear 
Yeşilova 
Tefenni 
Acıpayam 
Çivril 
ÇameM 

Antalya Mi : 

Elmalı 
Korkuteli 
•Bucak 
/Burdur 

Toplam 

Toplam 

559 203 

175 479 
1 137 282 

705 823 
,779 907 
537 251 
294 653 
477 869 

4 108 264 

711 344 
452 968 
106 379 
368 014 

» 

Kg 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Krj 
» 
» 
» 

Toplam il 638 705 

i l i 
Tavşanlı 
Bursa M 
Orhaneli 
Keleş 

102 558 » 

95 334 Kgr. 
86 400 » 

Toplam 185 734 

Balıkesir ili : 
Dunsunbey 
Muğla ili : 
Fethiye 

Genel toplam : 

77 729 Kgr. 

592 204 » 

7 264 397 

7. Anason alanları genellikle İzmir'de Temmuz 
ayımn Mncİ baltasında dliğer bölgelerde de Ağustos 
ayının ifkânci haftasında başlajmaJkltadır. Alımlar 
Eylül ayının sonuna kadar devam etmektedir. 

8. Diğer (tarım ürünleri gibi (anason üretimi ile 
ide Gıda - Tanım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgilidir. 

Tekel Genel Müdürlüğünce yalnız tütün üretimi 
ile ügıiledilmelktedir. 

ıBiîiglerdne arz ederim. 
Gümrük ye Tekel Bakanı 

Orhan Özfcrak 

6. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, tütün 
alım merkezlerinde depolar kurulmasına ilişkin so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'ın 
yazdı cevabı. (7/1066) 

Millet Meclisi başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için aracı 
olmanızı saygılarımla rica ederim. 17 . 2 . 1976 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Tekelin tütün alım merkezlerinde depolama ka
pasitesi yetersizdir, özellikle bu durum, seçim böl
gemde ve Doğu illerinde büyük sorundur. Bu yüz
den alımlar ağır olmaktadır, özel depoları olanlar, 
tütün üreticisini sömürmektedir. 

Soru : Bu konuda, 
1. — Tütün üreticisinin ferahlatıcı bazı önlem

ler düşünülmekte midir? 
2. — özel depoların tekel idaresince kullanıl

ması olanakları araştırılmış mıdır? 
3. — Her yıl, bir program dahilinde tütün alım 

merkezlerinde depo inşaatı planlanması mümkün 
müdür? 
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T, G 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 19 , 3 . 1976 
Teknik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı : 04.1-2318 

Konu : Yazdı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 24. 2. 1976 
günlü 7/1066 - 3785/29030 sayılı yazıları. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Tütün 
Alım Merkezlerinde depolar kurulması hakkında 
Bakanlığımıza yönelttiği 17 . 2 . 1976 günlü yazılı 
soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arzederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Tütün 
Alım Merkezlerinde depolar kurulması hakkında 
Bakanlığımıza yönelttiği 17 2 . 1976 günlü yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Tekel Genel Müdürlüğünce üreticilerden 
satın alınan yaprak tütünler, işleme ' merkezlerine) 
şevklerine kadar alım merkezlerindeki idare maU 
veya kira ile tutulan ambarlarda muhafaza edil
mektedir. 

Üretim her yıl büyük bir artış gösterdiğinden 
bu embarlar ve işleme bakım atölyeleri ihtiyaca ka
fi gelmemektedir. 

Bu nedenle, bir program dahilinde olmak üze
re, alım merkezleri ile alım bölgelerinde fenni şart
ları haiz Bakım ve İşletme Atelyeleri ile emanet am
barları inşaası işleri ele alınmıştır. 

Bu konuda yıllık programlar yapılarak Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklifte bulunul
maktadır.! 

2. — Halihazırda idare malı bakım atelyeleri 
ile emanet ambarlan ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
alım merkezlerinde bakım veya emanet ambarı ola
rak kullanılmak üzere bina kiralanmaktadır. 

3. — Her yıl bir plan dahilinde Tütün Alım 
Merkezlerinde Balkım evi ve emanet ambarı inşaa 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

23 . 3 . 1976 O : 1 

7. — İstanbul Milletvekili Vahit Çalın'in. Demir 
Çelik ara ürünleri için 1975 yılında verilen ithal 
izin belgelerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazılı cevabı. (7/1096) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tara

fından Yazılı olarak cevaplandırılması için tavas
sutunuzu saygı ile talep ederim. 27 . 2 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Vahit Çalın 

T. B. Dış Ticaret Genel Sekreterliğinden II sa 
yılı liberasyon listesinde yer alan 73.0, 73.07, 73.08, 
73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, gümrük tarife nolu 
tüm demir çelik ara ürün ve ürünleri için 9*"> yılın 
da verilen ithalat müsaade belgelerinin ithalat belge 
nosu, müsaade belgesi tarihi ve nosu, belgeyi alan 
firmanın unvanı, teslim şekli, miktan ve tahsis edi
len döviz miktarı nedir? 

T, G 
Ticaret Bakanlığı 18 . 3 . 197d 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 20/420-2 - 9155 

Konu : Demir - Çelik Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 3 . 1976 gün ve «Kanunlar Müdür
lüğü» ifadeli, 7/1096 - 3848/29415 sayılı 5azılan. 

İstanbul Milletvekili Vahit Çalın yazılarına ekli 
yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda arz edilmiş
tir, 

1975 yılında II sayılı Liberasyon Listesinde yer 
alan demir - çelik grupu için Bak anlığımıza Sanay5 

ve Teknoloji Bakanlığından intikâl eden taleplere, 
2304 adet müsaade belgesi verilmiştir. Bunlardan 
2184 adedi özel sektöre 120 adedi de resmî sektöre 
aittir. Toplam tahsis tutarı 273 425 826 46 dolar 
olup. bunun 5 765 350 47 doları resmî sektört 
267 660 525 99 doları özel sektöre tahsis edilmiştir. 
Sözkonusu 2304 adet talep, müracaat ve inceleme 
mercilerinden Bakanlığımıza uygun görüşle intikal 
eden taleplerin tamamını teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca bir yıl içinde ve 
rilen müsaade belgelerinin toplam değer ve miktar-
nın, aynı yıl içinde gerçekleşen fiili ithalât için bir 
gösterge olamayacağı malumlarıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

79 NCU BİRLEŞİM 

23 . 3 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış

tay Başkanlığı 1974 malî yılı kesinhesalbı hakkında 
Millet Meclisi hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/37) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 16.3.1976) 

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 

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 Karamsar Milletvekilli 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'nın 8S nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'run 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması-
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman 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) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanhk ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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



10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — 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 kaybım önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — 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) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 1G0 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

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

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) 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) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

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

23. — 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 içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 



24. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

•önergesi (10/35) 
25. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka

daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

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

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

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

29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasamn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı- v 

nacak tedbirleri saptamak amaciyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu-< 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup 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) 

33. — Mardin Milletv6kili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsm-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemac~ 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması' gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 



, 45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
] 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar

da okuyan Tunceii'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
j elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
I tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Gene] Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

! (8/5) 
46. — Bufdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka

daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
i işlevinin sonuçlan konusunda Anayasanın 88 nci Mü 

let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
| bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 
i 47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 

arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali-
I yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş-
j kişi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa-
I nm 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-
İ deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
i ilişkin önergesi (10/56) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — 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) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
!02 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 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) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına oîup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun 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 Medis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve. 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) ^ 

52. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil-



iet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekilli Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri* 
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onaıl ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamck amacıyle 
Anayasnm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meciis Araştır
ması açılmasına iiişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşjim Denli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir MiUetvekîli Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke

tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
1C2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması' açılmasına ilişkin önergesi, (i0/7Q) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Manıisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
l i arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

65. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

66. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basma intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

67. — Balıkesir Milletvekili Sadullan Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre- > 
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-



lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

68. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

69. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksdk Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca. bir Meclis Araştırması açılma
sına iliştin önergesi. (10/80) 

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

71. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve. partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, d0/82) 

72. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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 Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

6 — 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev< 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş-! 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 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. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
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 işleri 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 ihsan Ataöv'ün, MtT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencİr'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan 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 Keskinı'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s/ıru" 
ya çevrilmiştir. 



18. — istanbul Milletvekili Güîhis Mankut'un, l 
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 seçimlerih- I 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili Ilyas 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) I 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' I 
m 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. — istanbul 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'ın, Ziraat 
Bankası izmir - 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 I 
önergesi (6/66) 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş- j 

| kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba-

J kandan sözlü soru önergesi (6/72) 
34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'ifi, 

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 ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-
J huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki-
I len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/78) 

39. — istanbul 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'ın, 
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. — içel 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 

I önergesi (6/87) 



47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanihdan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

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

49. — içel 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'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet 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 İçişleri 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 Bakanından 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 Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

71. — istanbul 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 som önergesi (6/144) (*) 



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

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

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

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

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

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu alanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türît 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 Cihât Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayüı kararma ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve^- dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

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

88. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireTin Almanya'da yayınlanan bir gaze-

I teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıu, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
• Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş

kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagıTin, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

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

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 
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101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 

Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

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

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan 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 bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

111. — Samsun Milletvekili İrfan 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 Yücei'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıfı, 
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. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

119. — İçel 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. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

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

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(*) 

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

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-



nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

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

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

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

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

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

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

133. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın • Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan söziü soru 
önergesi. (6/209) (*)' • 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet 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^ 

i 39. — 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 Bakanından 
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) (*) 



152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'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 Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri înce'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'nln. 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 soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman 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 Buldanlt'nın, 
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 tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

• 165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

166. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu ilçesine bağlı bazı köylerde ya
pılan Nato Askerî tesislerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

167. — Çorum Milletvekili Btem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

168. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılma'sına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

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

170. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in. 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

171. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurun, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

172. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözllü soru önerge-

*si, (6/248) (*) 

173. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın. 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (") 

174. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

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

176. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

177.. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 



178. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

179. — Adana Milletvekili titer Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
<*) 

180. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

181. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'm, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

182. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/257) (*) 

184. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin. bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

185. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

186. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün 
îkitisadi ve Ticari tümler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

187. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

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

191. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 
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192. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 

öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

193. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
emekli subay ve astsubaylarla ilgili Kararnamenin 
çıkarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/267) (*) * 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

195. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

197. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

198. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nm, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

199. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasakhyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

200. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

201. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasansı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili I. Etem Kıüçoğlu ve 12 arkadaşı-
mn, Sivas Milletveküi Ahmet Durakoğhı, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Maviojlu'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) 

2. — 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) 

3. — İstanbul 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) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

5. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan 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 : 1 6 . 6 . 1975) 

6. — 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 7. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. »Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 9. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S ; Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

14 — 
10. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 

Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

11. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

12. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

13. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 14. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. 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, 1 7 . 7 . 1975) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

17. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 
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X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 19. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

20. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220 ye 1 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 1975, 1 6 . 3 . 1976) 

21. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın

ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976) 

X 23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1976) 

24. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü-

- züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1976) 

25. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 





Dönem : 4 İ% İ 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö 4 

17 Temmuz Î963 Tarih ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 

Raporu (1 /173) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1843/3718 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tünkiiye Büyük Millet Mecl&ine arzı Balkanlar Kurulunca 22.6.1974 tarihimde kararlaştırı
lan «17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknilk Araştırma Kurumu kurulonası 
hakkımda Ikanunun bazı maddelerinim değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile «ki cet
veller iflişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinim yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkın
da Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

17 Temimuz 1963 tarih ve 278 sayılı «Türkiye Bilimsel ve Tekildik Araştırma Kumunu kurulma
sı hakkında Kantini» Türkiye'de müspet bilimle ı 'alanımda temel ve uygulamalı araştırmaları ge-
lişjtirımıelk, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine eltmek aımacıyle tüzel (kişiliği olan, idarî ve 'malî 
özJerikliği buluman ve Başbakanla bağlı bir «Tünkiye Bilimsel ve Teknik Arattırma Kurumu» teş
kil edilmiştir. 

•Mezkûr Kanunun 4 mcü maddesine göre teşekkül eden bilim kurulu on bir üye ve bir genel 
sekreterden meydana gelmelkteldir. Bilini Kurulu üyelik süresi dört yıl olarak tespit edilmiştir. 
Yürürlükteki Kanuna göre açılacak üyeliklere kurul tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının 
çoğunluğu ile yemi üye seçileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak, TÜBİTAK, mücerret ilmî araştırma kurumu olması yanında, Hükümetlerin Meclisçe 
kabul edilmiş programına dahil müspet ilim sahalarında ve teknolojik sahalara da intikali tabiî bu
lunduğu cihetle, bilim kurulu-üyelerinin'seçiminin kurumun bünyesine bırakılması memleketin sa
nayi ve teknolojisini geliştirmek sorumluluğunu da (taşıyan hükümetlerin icraatına uygun olması 
mümkün ve izahattan müstağnidir. Bu itibarla mesuliyeti yüklenen,' Hükümetin söz konusu kurul 
üyelerini, Hükümetin elindeki imkânlara dayanarak daha geniş bir çerçeveden ve daha iyi incele
yerek seçme gerçeğe ve meselenin gereklerine daha uygun olacaktır. Bu sebepten 4 noü maddede ge-



reıkli değişikldlkler yapılarak bilim kurulu üyelerinin Bakanlar Kurulunca se.cilimesıi öngörülmüş
tür. 

Yeni anlayışın ışığı altında, Bilim Kurulunun yeniden teşkiline imkân sağlamak üzere, mevcut 
BiÜm Kurulu üyelerinin görev sürelerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona ereceği hük
me bağlanmıştır. 

Madde gerekçeleri 
Madde : 41te ıgerekli değişiklik yapılarak Bilim Kurulunun nıadldelde1 belirtilen şart lan haiz 

kimseler arasından Balkanlar Kurulunca seçileceği hükme bağlanmışJtır. 
Aynı ş'elkilde bir üye'leğin boşalması halinde Balkanlar Kurulunun en geç bir ay içiniclie yeni 

üye seiçec'eği 'maddenin (;b) fıikrasınida hükme bağlanmıştır, , 
Madıde : 6'da G-enel Selkreftenin Devlet Başkanı (Başlbaikan Yaııdıımcısının) inhası ürerine 

ımıüşlterıek kaırarnaıme ile altanacağı belirtilmiştir. 
Eklenen geçici maddeler ille mevcut Bilim Kurulu üyelerinin görev süresinin, kanunun yürürlü

ğe girdiği' tarihte sona ereceği ve yeni bilim kurulunun 4 ncü ımaıdidenin (a) fılknajsınldalkjj nitelikleri 
taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçileceği hükme ıbağlanımışıtır. 

3 ve 4 ncü mlalddeler kanunun yaiyıim tarihini ve Kanunun Balkanlar Kurulunca yürütüleceğini 
göstermektedir, 

Bütçe Planı ıKoimisyoıniu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 28 . 6 . 1974 

Esas No. : 1/173 
Karar No. : 21 

ıMilleit Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında (Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun 'Tasarısı,» Başıbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı te.nı&ilcik\rin'.iıı de hazır bulun
duğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

ıSunulan tasarının gerekçesinde izah edildiği üzere bir zorunluluğun gereği olarak hazırlanan 
tasarı, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen, 2 nci madde ile eklenen geçici 1 nci maddesi 'metnine «Genel 
Sekreterinin» ibaresi eklenmek suretiyle değiştirilereık; yürürlük ile ilgili 3 ncü ve yürütme ile 
ilgili 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmişltir. 

iGentel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başıkaıı Sözcü Kâtip 
. Sivas Adıyaman Eskişehir 

A. Durakoğlu A. Unsal A. A. Koksal 

Ağrı Artvin Çanakkale 
C. Erhan T. Altunkaya O. O. Çaneri 

Denizli Edirne Elâzığ 
H. Oral İ. Erteni H. Buz 

İmzada. foulıjnamadı. İmzada bulunamadı. 

Maılat Meclisi . (S. Sayısı : 94) 



Erzurum 
R. Danışman 

İmzada bulunamadı. 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
Muhalifim. 

Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. M. Ablum 

— 3 — 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
•Söz hakkım mahfuzdur. 

A. N. Ölçen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
M. Belîkaya 

Tokat 
U. Abbas 

Giresun 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

İzmir 
A. K. Önder -

İmzada bulunamadı. 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
B. 'Taranoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun, tasarısı 

MADDE 17. — 17 Temmuz 1965 tarih ve 278 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve 6 ncı madde

sinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«Madde 4. — Bilim Kurulu 

a) Kuruluş : 
Bilim Kurulu 11 üye ve Genel Sekreterden 

meydana gelir, üyelerden dokuzu matematik, 
fiziki ve biyolojik ilimler ve uygulamalı' bilim
ler alanlarından eser, araştırma ve buluslanyle 
tanınmış kişiler arasından, biri kamu kuruluşla
rından diğeri özel endüstri bölümünde üstün ma
hiyette temtel veya uygulamalı araştırmalarıyle 
kendini gösltermiş kişiler arasından olmak üzere 
Bakanlar Kurulu tarafından seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasından bir Başkan ve 
bir Başkanvekili seçer. Başkan ve Başkanveki-
linin görevleri ve yetkileri Yönetmelikle belir
tilir. 

b) Üyelik süresi : 
Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır. 
Herhangi bir sebepten üyelik boşalırsa,, (a) 

fıkrasındaki esaslara göre Bakanlar Kurulunca 
en geç bir ay içinde yeni üye seçilir. Seçilen üye, 
yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bı 
kanlar Kurulu gerek gördüğü zaman süresi dol
madan Bilim Kurulunda değişiklik yapabilir.» 

«Madde 6. — 
e) Genel Sekreter : 
Genel Sekreter, Devlet Bakanı (Başbakan 

Yardımcısının) inhası üzerine müşterek kararna
me ile atanır. Genel Sekreterin, kurumun gö
revlerini yürütecek nitelikte olması şarttır. 

Genel .Sekreter, kurumun her türlü yönetim, 
hizmet ve ihtiyaçlarının görülmesinden sorumlu
dur. 

Genel Sekreterlik görev ve yetkilerini nasıl 
kullanacağı yönetmelikte gösterilir.» 

MADDE 2. — 17 Temmuz 1973 tarih ve 278 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir, 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

17 Temmuz. 1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mides i ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — 17 Temmuz 1973 (tarih ve 278 
sayılı Kanuna aşağıdaki, geçici maddeler eklen
miştir. 

Millet MeeMsi (İS. Sayısı : 94) 



— 5 — 

(Hükümetin teklifi) 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yü-
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bilim kurulu 
üyelerinin görev süresi sona erer.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde, Bakanlar Kurulu 4 ncü maddenin (a) 
fıkrasındaki nitelikleri taşıyan kimseler arasın
dan bilim kurulu üyelerini seçer.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

22 . 6 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişleri Bakanı Y. 
H. Işık 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
§. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin); 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun ytiktür-
lüğe girdiği tarihte mevcut bilim kurulu üyele
rinin ve Genel Sekreterinin görev süresi ısoııa 
erer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Iştli 

(Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Devlet Bakanı .Y 
D. Baykal 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E, Çevikçe 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam Gıda - Tarım ve H. Bakam 
F. Adak S.' Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Ö. Sav A. Doğru C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
O. Birgit A. Topuz M. Ok A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı Y. 
O. Birgit 

»>•« 
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Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 

Komisyonu Raporları (1 /167) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1809/3554 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığıncıa hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca İ9 . 6 . 1974 tarihinde kartarlaıştırılan «İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve iman hakkında 
Kanun tasarısı» ve gerekçesi âlşjik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz eiderim. 

Bülent Ecevit 
Başbalçan 

İSTANBUL'DAKİ KAPALI ÇARŞININ ONARIM VE İMARI HAKKINDAKİ KANUN 
TASARISI GEREKÇESİ 

îstanıbuPdıaki Kapalı Çarşıda bulunan 2 840 iadet Dükkân ile yol ve yol üstü kemer örtüsü, 
mezkûr çarşı yangınından sonra bugüne kadar geçen 20 yıla yakın süre zarfında kullanmadan mü
tevellit onarım ve iman* zaruret halini almış bulu ılımaktadır. 

istanbul'un turistik yönden de büyük önemi bulunan bu tarihî çarşısının imarı için yapılan ke
şifte, bugünkü rayiçlere göre 15 milyon liralık harcamaya ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş ve ona
rınım dükkân sahipleri tarafından yapılamayacağı anlaşılmıştır. Yangından sonra, mezkûr çarşı
nın imar, onarım ve ihyasıı Bayındırlık Bakanlığınca yaptırıldığı cihetle bu defa da bu onarım işi
nin adı geçen Ba'kanlıik ıeld ile yapılması ve bu maksatla yapılacak harcamaların gayrimenkul sahip
lerinden 5 yılda ve 5 .eşit taksitte tahsil edilmesi uygun görülerek işbu Kanun tasarısı hazırlanmış 
bulunmaktadn*. 

97 



— 2 — 

Jîaıyınldırlılk, itopr, Ulaştırma v« Turi2sm Komisyonu raıporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm, Komisyonu 
Esas No. : 1/167 

Karar No. : 6 

27 . 6 . 1974 

Yüîkisek Başkaaiılağa 

İstanibul Kapalı Çarşısının onarını ve ianarı hakkındaki kanun tasarısı havalesi gereğince, il
gili Bakan ve Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde Komisyonulnıuzca müzakere ödiMi. 

Gerekçede de ibelirtildiği üzere, İstanbul Kapalı çarşıda 'bulunan 2 840 adet dükkân ile yol ve 
yolüstü kemer örtüsünün mezkûr çarşı yangınından sonra bugüne kadar geçen 120 yıla yafkın süre 
zarfında kullanılmadan mütevellit onaırını ve iman zaruret halini almış bulunmaıktadır. 

Bu tarihî çarşının düklkân sahipleri: tarafından onarılaımayacağı dikkate alınarak, Bayındırlık 
Bakanlığınca tek elden yaptırılması ve adı geçen Bakanlığa gelecek yıllara sâri olmak üzere (15) 
ımilyon liraya kaıdar harcama yetkisi de verilmesini önigören ikamın tasarısı Komisyonumuzca ye
rinde görülerek maddelerin 'görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının (birinci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının 2 ııci maddesi 2 nci fıkraya açıklık vermek maıkısadıyle yeniden kaleme alınmış ve 
birinci fıkradaki (geçici yüklenmelere tabiri «sari taahhütlere» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 noü maddeisi ise tatbikatta muhtemel güçlükler tevlit edebileceği gözönüne alına

rak, Ibazı ilâveler ve taksit sürelerinin 2 yılı aşmaması hükme bağlanarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 nci maddesi 'bazı değişikliklerle kaıbul edilmiştir. 

Tasarının 6 nci, yürürlük ve yürütme ile ilgili 7 Ve 8 nci imaddeleıri metinde olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle ıgörüşülmelsi temennisiyle havalesine uyularak Plan Komisyonuna sevkedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa «ayigı ile sunulur. 

Başkan 
Gümüşhane 
E. Tuncer 

Adıyaman 
11. Yıldırım 

İstanbul 
M. E. Sungur 

Muğla 
Ü. Demir 

Başkan V. 
Manisa 

/ / . Zengin 

Artvin 
E. §. Erdem 

Kütahya 
/. Ersoy 

Muğla 
A. Döğerli 

Bingöl 
A. Erden 

Sözcü 
Giresun 

/ / . V. Tekin 

Bingöl 
A. Bazencir 

Manisa 
G. Sevügen 

Samsun 
t. Yankutum 

Millet Meclisi ('•S. ISayraı : 97) 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/167 
Karar No. : 27 

Bütçe Plan Kömıjlsyoaıu raporu 

28 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İistanlbul Kapalı Çarşısının onarımı -ve imarı hakkındaki /kanun tasarısı İmar İskân Bakanı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü: 

Tasarı, gerekçesi ve ilgililerin tamamlayıcı bilg'üeriımden sonra olumlu karşılanarak maddelerin 
müzakeresine geçilmiş, Bayındırlık, İmar, Ulaştırana ve Turizm Komisyonunun değiştirişi esas alın
mak suretiyle kabulüne ve yeni bir 7 nei maddenin eklenmesine karar verilmiş, bu suretle tasarı
nın 1 nei maddesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun 2 nei maddesi, tasarı
nın 3 ncü maddesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma' ve Turizm Komiisyonunun 4 ve 5 nei maddeleri, 
tasarının 6 neı maddesi aynen 7 nei madde ilâve edilmek süratiyle, tasarının 7 nei maddesi 8, 
8 nei maddesi ise 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur'. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğhı 

Artvin 
T. Altunkaya 

Denizli 
H. Oral 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
C. Cebeci 

Malatya 
M. Delikaya 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. §. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
A. K. Önder 

imzada bulunamadı. 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Költsal 

Çanakkale 
O.O. Çan eri 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
A. M. Ablum 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
/ / . Abba* 

Mill'et Meclisi (<S. Sayısı : 97) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul KajKilı Çarşısının onarımı ve imarı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul'da bulunan tarihî Kapalı Çarşının mimarî ve inşaî karakteri gözönün-
de tutulmak suretiyle onarım ve imarım Bayındırlık Bakanlığı yapar veya yaptırır. 

Bu işlere ilişkin proje ve fennî şartname eısasları 'hakkında ıGayırliımenkul Eski Eserler ve Anıt
lar Yüklsek Kurulunun görüşü alınır. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak işler için (15) milyon liraya kaklar gelecek yıl
lara 'geçici yüıkleniımlere girişn^eıye Bayındırlık Bakamı yetkilidir. 

Bu me-blâğ, hazırlanacak iş programına göre ıher yıl için teıspit o;lunacalk miktarda, Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesine ödenek konulmak sur'etilyle karişılanır. 

MADDE 3. — Aslî jşekilleri korunmak suretiyle onarılan ve imar edilen dükkânlar İçin yapılan 
giderlerden Iher taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı olarak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakan
lığınca belirlenir. 

MADDE 4. — Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallara haa:oanan paralar kanunî faizleri ile 
birlikte, bu taşınmaz mal 'sahiplerinden 5 yılda ı5 'eşiıt taksitle «Âimme alacaklarının tahsili usu
lü hakkındaki Kanun» bükümlerine göre Maliye Bakanlığınca talhisil olunur. 

MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 15 gün içinde Baıyındırlıik Bakan
lığınca ilânen yapılacak töbligât tarihinden itibaren 1 ay içinde borçlanmak istemediklerini yazı 
ile Bayındırlık Bakanlığına bildirenlerin taşınsmaz malları adı geçen Bakanlıkça kaımulaş'tırılur. 

MADDE 6. — Onarılan ve imar olunan toşınmaz .mallarda, onanım ve imardan Önce kiracı bu
lunan 'kişilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hükümleri çerçevesinde saptanacak kira bede
linin ödeooımes'i şartııyle devaım eder. 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN DEĞIŞ'TİBÎŞI 

İstanbul Kapah Çarşısının onarımı ve imarı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak 
işler için 15 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sarî taahhütlere girişmeye Bayındırlık Bakanı 
yetkilidir. 

Bu meblâğ, hazırlanacak iş programına göre 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine bu iş için kona
cak ödenekten karşılanır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Onarılan ve imar olunan ta
şınmaz mallara harcanan paralar kanuni faMeri 
ile birlikte, bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici 
ve kesin kabuller arasında Bayındırlık Bakan
lığınca tayin edilecek tarihten itibaren Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek sürede ve gerekti
ğinde taksitlere bağlanmak suretiyle «Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun» hü
kümlerine göre adı geçen Bakanlıkça tahsil olu
nur. 

Taksitlere bağlanması öngörülen hallerde bu 
süre ifeî yılı aşamaz. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak onarım dölayısiyle borçlanmak isteme
yenler ilânen tebligat üzerine bir ay içinde bu 
isteklerini yazılı olarak Bayındırlık Bakanlığına 
bildirmeye mecburdurlar. 

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerini 
kamulaştırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Millet Meclisi 
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I BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTIRIŞI 

İstanbul Kapalı Çarşısının Onarımı ve İmarı 
hakkında Kanun 

I MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
I kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bayındırlık, tımar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 2 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Taşınmaz malların malik veya 
kiracıları, tasdikli iş programı uyarınca Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından üç ay evvelden ken
dilerine tebligat yapılması şartiyle onarım için 
gerekli görülen tarihte taşınmaz malı geçici ola-

('S. ISayısı : 97) 
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(Hükümetin teklifi; 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 . 6 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erbakan 

Devlet Bakam 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
#. A. Emre 

Adalet Bakanı Y 
S. A. Emre 

M'illî Savunma Bakanı 
Tİ. hık 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişileri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
8. Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu K. fizal 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
xl. Doğru C. Kayra 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Topuz M. Ok A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Mîllet Mealim (S. iSayi'Si : 97) 
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(Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Truzim 
Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştjrişi) 

• 
rak boşaltmak veya onarım çalışmıalarına izin 
vermek sorundadırlar. 

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık 
Bakanlığınca belirtilen tarihte 'boşaltılmayan ta
şınmaz mallar hüküm istihsaline hacet kalmak
sızın adı göçen bakanlığın icra dairesinden tale-
fbi üzerine usulü dairesinde geçici olarak boşal
tılır. 

İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmayacağı 
,gilbi yargı organlarına ihtiyatî tedbir için müra
caat edilemez. 

İcra dairelerince yapılan muameleler resim 
ve harca tabi değildir. 

Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları 
onarım sırasında boşaltıma veya işlerinin aksama
sı nedenleri ile hiçbir tazminat ve kârdan mah-
rumilyet isteğinde bulunamazlar. 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci nıadesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi ('S. (Sayısı : 97) 
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