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II. — Yoklama 
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589:590 
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III. — Oylaması yapılacak işler 590,614 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandıği Ka

nununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı 
maddenin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarı
sı ile C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in, C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, Gaziantep Milletvekili 
Orhan Tokuz'un, Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt' 
un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, tçel Milletvekili Süleyman Şim
şek ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ile C. Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve Kü
tahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 10 arkadaşı
nın, aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/421, 2/15, 2/113, 
2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 2/3'84, 2/387, 

Sayfa 
2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 
2/557) (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek). 590:591, 

614,641:644 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 591 
A) Gündem dışı konuşmalar 591 
1. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı-

rım'ın, Tunceli'nde iki yıldan beri devam eden 
tabiî afetler dolayısıyle meskensiz kalan vatan
daşlarla ilgili gündem dışı konuşması ve imar 
ve iskân Bakanı Nurettin Ok'un cevabı. 591:593 

2. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Doğu Karadeniz yöresindeki gez
ginci arıcılıkla ilgili gündem dışı konuşması. 593:594 

3. — izmir Milletvekili Coşkun Karagöz-
oğlu'nun, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
töreni ile ilgili gündem dışı konuşması. 594:599 

V. — Görüşülen işler 599,615 
1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Der

nekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü 
ffkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy' 
un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik 
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Sayfa 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181). 599 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/119) (S. Sayısı : 225). 599 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa üç geçici madde ile bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince be
nimsenmeyen metni hakkında Karma Komis
yon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 2/228; 
C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sayısı : 87 
ve 87'ye 1, 2, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 499). 599:613 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 
sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (1/158) (S. Sayı
sı : 293). 613 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkralar ve Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 
1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin de 
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu, raporu. (2/364) (S. Sayısı : 175 ve 
175'el nciek). 613:614 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar numaralı Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair İçtüzük teklifleri ve Anaya
sa Komisyonu raporu. (2/355, 2/343) (S. Sayı
sı : 192). 614 

7. — İstihdam polkikasıyle 'ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşle
ri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/162) 
(S. Sayısı : 196). 614,645:648 

8. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anaya
sa Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sos-

Sayfa 
yal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/164) (S. Sayısı : 199). 615 

VI. — Sorular ve cevaplar 616 
A) Yazılı sorular ve cevapları 616 
1. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, 

Kars - Ardahan ilçesinin imar planındaki de
ğişikliğe ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/709) 616:618 

2. — turdur Milletvekili Ali Sami'nin, ana
son ihraç eden firma «ve şahıslara ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon'un yazılı 
cevabı. (7/1028) 618:624 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, ayrı illere atanan karı koca öğretmen
lere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali 
Naili Erdtfm'in yazılı cevabı. (7/1047) 625, 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
İçel - Tarsus ilçesine bağlı bazı köylerin sulama 
projesi dışında bırakılmasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'un yazılı cevabı. (7/1080) 625:626 

5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
Tarsus üçesımin Dişe binalsına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı 
cevabı. (7/1119) 626:627 

6. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 yılında derece terfi yapmayan öğretmen
lere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Ali 
Naüli Erdem'in yazılı cevabı. (7/1136) 627:629 

7. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak 
yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1146) 629: 

630 
8. — Bingöl MilIetveMli Hasan Celâlettin 

Ezman'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak 
yatırımlara ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıt
ma Bakam Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1147) | 630 

9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 - .976 öğretim yılında Ankara Ticaret 
ve Turizm Öğretmen Okuluna alınan öğrenci-
lerlin giriş puanlarına ilişkin sorüisu ve Millî 
Eğitim Balkanı Ali Naıili Erdem'in yazılı ceva
bı. (7/1155)' 630:631 

10. — İçel Milletveikli Hikmet Baloğlu'nun, 
Berdan 'sulama projesinde yapılan değişikliğe 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/1157) 631 

— 588 — 
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11. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahra-

;man'ın, Tekirdağ ili emrine ataman ilkokul öğ
retmenleriyle 'kız öğretmen okulu müdürüne 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili 
iErdem'in yazılı cevabı. (7/1169) 632 

12. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
üretüeilerin ihtiyacı olan göztaşının (Bakırsülfat) 
yüksek fiyatla satılmasına 'ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hay-
\vancılıfc Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
1(7/1170) 632:633 

13. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
bazı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ithal iş
lemlerine ilîşfcin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekön'un yazılı cevabı. (7/1183) 633:634 

14. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, 
Kars Ardık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde-
iki bataklığın kurutulmasına 'ilişkin sorusu ve 
Koy işleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı ceva
bı. (7/1188) 634:635 

15. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Yalvaç Çiftçi Malları Koruma Bekçilerinin 
özlük haklarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/1190) 635:636 

Tekrar açık oya sunulan : 
Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim yar

dımcıları kadro kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/420; 
C. Senatosu : 1/419) (M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. 
Senatosu S. Sayısı : 574) itte, 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısının (M. Meclisi : 
1/335; C. Senatosu : 1/433) (M. Meclisi S. Sayısı : 
317; C. "Senatosu S. Sayısı : 588) kabul edildikleri ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

Sivas Milletvekili Enver Akova, İstanbul'da top
lanan Yedinci İslâm Zirve Konferansı ve, 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz da, Doğu Ka
radeniz bölgesinin ekonomik, sosyal ve yapısal so-
runlarıyle ilgili gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sayfa 
16. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 

nun, bazı köylerin yol bağlantılarına ilişkin so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın ya
zılı cevabı. (7/1191) 636 

17. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in 
Antalya Pil Fabrikasında devam eden greve 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji ve Adalet bakanla
rından sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1198) 636:637 

18. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel'de bazı sulama şebekelerinin proje dışı 
kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Köy İş
leri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. 
(7/1203) 637:638 

19. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Ak-
kiray'ın, Bakırköy Akıl Hastanesine yatırılan 
emekli hâkim binbaşının durumuna ilişkin, 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanla
rından sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1204) 638:639 

20. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Ege sabitlerinde trolle balık avcılığı yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1207) 639:640 

Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, Nevşe
hir ilinde cereyan eden olaylarla ilgili gündem dışı 
konuşmasına İçişleri Balkanı Oğuzhan Asifltürk cevap 
verdi. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştiril-. 
meşine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifleri 
(1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525; 2/547, 
2/554, 2/557) (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek) nin 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya 
sunuldu; açıklanan oylama sonucuna göre çoğunlu
ğun sağlanamadığı ve açık oylamanın tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

" » Ü H » I W > 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

— 589 — 



M. Meclisi B : 103 20 . 5 . 1976 O : 1 

20 Mayıs 1976 Perşemıbe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,28'de son verildi. 

i*aş;kan Dîvan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

/. Etem Kılıçoğlu Hasan Tosyalı 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Özmen 

•••>• m>e<m •<••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Etem Kılıçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ » Mehmet özmen (Gaziantep), Hasan Tosyalı (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü Birleşimün'i açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin ydkîamaya katılırken Baş
kanlıkça duyulabilecek bir biçimde yoklamaya ka
tılmalarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, yoklama sırasında teş
rif eden sayın üyelerin, seçim çevrelerini, ad ve soy-

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı maddenin 
değiştirilmesine, bu 'Kanuna 4 ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat A kay'in, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du
ru kan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Er soy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 

adlarım ve imzalarını havi bir tezkereyi Başkanlığa 
tevdi etmelerini istirhamı ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmele
re başlıyoruz, 

kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557) (S .Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz vereceğim. Yal
nız gündem dışı görüşmeler devam ederken bir açık 
oylamamız vardır. Açık oylamanın yapılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 279 S. Sayılı basmayazı 13 . 4 . 1976 tarihli 
88 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

279'a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 18 . 5 . 1976 
tarihli 102 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İÜ. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

— 590 — 
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N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
açık oylamanın neye taallûk ettiğini de açıklarsanız... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, şimdi ifade ediyo
rum. 

Açık oylama 5434 sayılı Türkiiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa, 1425 sayılı Kanunla ekle
nen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine, bu Kanuna 

/. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'in, 
Tunceli'nde iki yıldan beri devam eden tabiî afetler 
dolay isiyle meskensiz kalan vatandaşlarla ilgili gün
dem dışı konuşması ve İmar ve İskân Bakanı Nuret
tin Ok'un cevabı. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Yıldırım, 
Tunceli'nde 2 yıldan beri devam eden tabiî afetler 
dolayısıyl'e meskensiz kalan vatandaşlar hakkında 
konuşacaklardır, 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
'SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; ilimiz ve ilçelerinde 1974 
yılından bu yana meydana gelen çığ ve heyelan du
rumunu ve ilgililerin gerdkli tedbirlerini almadığını 
anahatları ile arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. 

Tunceli, Doğu Anadolunun ekonomik bakımdan 
en geri kalmış illerinden biridir. Vatandaş yoksul, 
perişandır; iş olanağı olmayan ve kaderi ile başbaşa 
bırakılmıştır. Sadece Devlete vergi verir ve askerlik 
yapar ve tüm vatandaşlık görevlerini yerine getirir; 
buna binaen devlet eli uzanmaz, Anayasanın ön gör
düğü haklardan dahi yararlanmadığı gibi, üstelik 
MC Hükümeti tarafından cezalandırılmaktadır. 

Vatandaşın ekonomik sorunu oldukça mühimdir. 
Bunun yanında can ve mal güvenliğinin kalmamış
tır ve ileri boyutlara ulaşmıştır. Tunceli halkının 
gerek ekonomik ve gerekse yaşam hakkı M. C. İkti-, 
darınca kısıtlanmış ve âdeta ambargo konulmuştur. 

Sayın milletvekilleri şimdi asıl mevzuya geçiyo
rum. 

Şöyle ki; Ovacık ilçesinin Dağkeç mezrasında 1974 
yılının kış mevsiminde çığ afeti nedeniyle 12 konut 
tamamen yıkılmış; vatandaşların bir kısmının can 
kaybı olduğu gibi, tüm hayvanları ve malları yıkı
lan evlerin enkazı altında kalmıştır. O zaman, il-

4 ek ve oir geçici madde eklenmesine dair kanun ta-
sarısmıııdır ve S, Sayısı : 279'dur. 

Açık oylamanın, oy kutuları sıralar arasında do
laştırılmak ve bilâhara de kürsüdeki yerine konul
mak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve 
ibilâhara de kürsüdeki yerine konulmak suretiyle 
açık oyiasra işlemine devam olunacaktır. 

çeden bu mezraya gitmek için yol olmadığından 
günlerce ulaşılamadı. O günden bugüne dek bu afet
zedelere hiç bir yardım yapılmamıştır. O günden be
ri perişan olan, açlık ve sefalet çeken bu vatandaş
larımızın halleri ne olacaktır? Kim yardım elini 
uzatacaktır? Üç yıldır bu vatandaşlar konutsuz ola
rak beklemektedirler. Neden âcil tedbir alınmıyor? 
Yapılan müracaatlar dahi neticesiz kalmaktadır. 

Örnek olarak; 26 . 4 . 1976 tarihinde vatandaşla
rın vilâyete yapmış oldukları müracaata verilen ce
vap şöyledir: «Çığ olayının, etüt edilmek üzere Ba
kanlıkça jeolojik etütler programına alındığı» 
26 . 6 . 1975 gün, 11898 sayılı Afet işleri Genel 
Müdürlüğü yazılarında belirtilmüştir. Jeolojik etüt ya
pıldıktan sonra, 7269 ve 1051 sayılı Yasa gereğin
ce lâzım gelen diğer işlemler yapılacaktır» denmek
tedir. Arz ettiğim bu somut örnek gösteriyor ki, üç 
yılda, Bakanlık ancak bir yazıya cevap vermiş. Ta
savvur buyurun ki jeolojik etüt dahi yapılmamıştır. 
Bu kadar gayri ciddî ve bigâne kalınması hiç bir 
hükümet devrinde görülmemiştir. Afete uğrayan va
tandaşlara üç yılda bir şey yapılmıyor. Normal du
rumları da takdirlerinize arz ediyorum. 

Hani âcil yardım, hani konut? Üçüncü kış yılı 
yaklaşmaktadır. Mezkûr yerde iki aylık bir inşaat 
mevsimi kalmıştır. Bakanlık bu vatandaşlarımız hak
kında ne düşünmektedir? 

İkinci bir olay ise, 1969 yılında Nazimiye'nin 
Yiğitler köyünde meydana gelen heyelandır. 5.7.1969 
tarihinde Bakanlıkça mahallinde inceleme yapıl
mış, köyün nakli uygun görülmüştür. 18 . 9 . 1974 
gün, 17846 sayılı yazıda, Bakanlık talimatîarıyle nak
lin işlem görmekte olduğu belirtildiği halde, 7 nci 
kış yılının yaklaşması nedeniyle bugüne dek hiç bir 
netice alınmadığı gibi, bir faaliyet de yooktur. Bu 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA. SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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köyde ikamet eden vatandaşlarımızın can ve mal 
kaybı her an muhtemel olduğu halde, Bakanlıkça ne
den iş ciddiye alınmıyor; neden ikinci sınıf vatandaş 
muamelesine maruz bırakılıyor hikmetini bilemi
yoruz:. 

Üçüncü bir olay ise, Tunceli'nin «Yenimahalle» is
mi ile maruf kısmında 5 . 4 . 1976 günü meydana ge
len heyelandır. Bu heyelanda 60 konut tamamen otu
rulmaz hale gelmiş, diğerleride, yani 120 konut kadar 
kadar da, tehlike arz etmektedir. Su ve elektrik şe
bekeleri bozulmuş; şehir susuz, karanlıkta kalmıştır. 
Heyelan olduğu zaman şehirde 50 santimetreden faz
la kâr mevcuttu. Vatandaş nereye taşınacağını şaşır
mış ve imkânsızlıklar içinde kıvranıp kalmıştır. 

Bir yandan tabiatın haşinliği, kar, yağmur ve so
ğukla mücadele ederken, bir yandan da açlık ve 
hastalık baş göstermişti. Vatandaşlar Reisicumhura, 
Başbakana, tmar ve îskân Bakanına telgraflarla mü
racaat etmişlerdir, âcil yardım istemişlerdir. 

Sayın tmar ve İskân Bakanına ben de müracaat 
ettim. Sayın Bakan, Afet işleri Genel Müdürlüğüne 
gerekli emirleri verdi. Bu nedenle kendisine teşekkü
rü borç bilirim. Fakat, ne hazindir ki, Sayın Baka
nın emirleri bugüne kadar yerine getirilmemiştir. Sa
dece bir jeolog gönderilmiştir. Sayın Bakanın ver
miş olduğu emirler, acilen mahalline çadır gönderil
mesi, jeolog gönderilmesi, elektrik ve su şebekesi 
için âcil fondan para gönderilmesidir; fakat bugüne 
kadar birbuçuk ay geçtiği halde bir jeologdan başka 
herhangi bir yardım ulaşmamıştır. Sayın Bakanın ıt
tılaına arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, heyelan olduğu zaman va
tandaş ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü ilde kiralık ko
nut dahi yoktur. Mecburen iki, üç aile beraber otur
maktadırlar. Bu durumun ne kadar zor olduğunu 
takdir buyurursunuzdur. Heyelanın meydana geldiği 
mahale gecekondu önleme bölgesi olarak seçilmiştir. 
Burada dar gelirli vatandaşlar oturmaktadırlar ve bir 
konut sahibi olayım diye de külliyetli miktarda borç 
altına girmelerdir. Bu mahalle yeni inkişaf etmekte 
idi, kanımızca Bakanlığın bu hususta kusuru var
dır. Çünkü; jeolojik etüt yapıldıktan sonra konutla
rın elverişli olup olmadığı kararlaştırılacaktı. 
19 . 8 . 1963 gün ve 62 sayılı jeolojik harita ve ra
porda şimdi heyelan olan yer için, «Yamaç, moloz-
lu ve dik yerler olup, yeşil saha olabilir» denmesine 
rağmen, mezkûr yer, sonradan, «Konut yapılır» diye 
Bakanlıkça tasdik edilmiştir. 

Bakanlık bunu tasdik etmese idi, bu kadar va
tandaş mağdur olmayacaktı. Gerek belediyenin ve ge
rekse Bakanlığın burada müteselsil hukukî sorumlu
luğu olduğu kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, bu afetten mağdur olan 
binlerce vatandaş Hükümetten yardım beklemekte
dir. Zaman geçirmeden, Bakanlıkça âcil tedbirlerin 
alınması, konut yapılıncaya kadar da çadır ve diğer 
yardımların mahalline ulaştırılması ve kış gelmeden 
de bu vatandaşlarımızın konut işlerinin halledilmesi
ni diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
İmar ve îskân Bakanı Sayın Ok; cevap vermek 

üzere buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı) — Tunceli Milletvekili Sayın Yıldırım ar
kadaşımın, Tunceli ilinde ve çevresinde vukubulan 
afetlerle ilgili beyanını dinledikten sonra kendilerine 
cevap sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Tunceli ilimiz, 
Doğuda fevkalâde yardım bekleyen, fevkalâde ilgi 
bekleyen bir ilimizdir. Esasen çok yönlü yoksulluk
lar içinde bulunan bu ilimiz, maalesef aynı zamanda 
sık sık tabiî afetlerin de gerçekleştiği ve kendisini bü
yük çapta hissettirdiği bir ilimiz olmaktadır. 

Yakın bir süre içinde Tunceli ilinin merkez ilçe
sine bağlı Yenimahalle'de 5 . 4 . 1976 günü meydana 
gelen heyelan sonucunda bazı binalar oturulamaz ha
le gelmiştir. Bunun üzerine olay mahalline gönder
miş olduğumuz jeolog, düzenlemiş olduğu raporu, 
20 . 4 . 1976 günü - yani olaydan 15 gün sonra - ver
miştir. Heyelan sahasındaki afete uğrayan vatandaş
ların oturmakta oldukları konutların tespiti; ağır ha
sar, orta hasar, az hasar şeklinde değerlendirmelerin 
yapılması ve buna göre Bakanlıkça daha sonra bura
da iskâna elverişli şartlar içinde konut yapımını sür
dürebilmek amacıyle iki teknik eleman bu jeolog ra
porundan sonra buraya gönderilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce gönderilmiş iki teknik 
eleman 13 . 5 . 1976 günü afet mahalline gitmiş ve 
dün de dönmüş bulunmaktadır. Düzenlenen hasar 
tespit raporuna göre, söz konusu mahalde 41 konu
tun yıkık ve ağır derecede hasar gördüğü tespit edil
miştir. Binaenaleyh, Afetler Kanunu muvacehesinde 
bu 41 konut için, hak sahipliği belgeleri tanzim edil
dikten ve jeoloğlarca yeni oturacakları mahal tespiti 
yapıldıktan sonra yeniden konutlar yapılacaktır. 

Konutları tehlikede görülen ve tahliye edilen aile
lere 100 adet çadır gönderilmesi için, bir hafta önce 
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Kızılay Genel Başkanlığına gerekli talimat verilmiş
tir. Arkadaşımızın ikazı üzerine tekrar Kızılay Genel 
Başkanı ile teması sürdüreceğiz. 

Tunceli'de, bu yıl içerisinde 33 yerde 775 konut, 
Afet İşleri programına alınmış bulunmaktadır. Özel
likle Nazimiye ilçesinin, Büyükyurt köyünde çığ düş
mesi ve yer kayması afetinden zarar gören 96 aile ile 
aynı ilçeye bağlı Güzelpınar köyünde yer kayması 
afetinden zarar gören 15 ailenin konutlarının ihale 
suretiyle yapılması uygun görülmüş olup, 6 912 321 
lira tutarındaki inşaat yardımı bu yılki bütçemizde 
ayrılmış bulunmaktadır. İnşaata bu yıl içinde başla
nacaktır. 

Tunceli ilinin Ovacık ilçesine bağlı Yeşilyazı kö
yünde çığ düşmesi afetinden 12, Mazgirt ilçesine bağ
lı Akyünlü köyü Beydamı mezrasında 8, merkez il
çeye bağlı Uzunlarla köyünde aynı afete maruz 8 ve 
yine aynı ilçeye bağlı Karagöl köyünde çığ düşmesi 
afetine maruz 26 aile, 1976 yılı programının birinci 
'kademesine yeni iş olarak alınmıştır. 

Bu yerlerde konutların yapımına başlanabilmesi 
için, her şeyden önce hak sahibi tespit işlemlerinin 
yapılması, yer ve konut projelerinin seçilmesi, hari
ta ve kadastro çalışmaları ile buna inzimamen borç
lanma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sö
zü edilen işlemler tümü ile tamamlandıktan sonra ve 
bu işlemler valilikçe takip 'edilip Bakanlığıma bildi
rildikten sonra ödenek ayrılarak inşaatların yapımına 
başlanabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Tunceli'nin Bakanlığımla 
ilgili tüm sorunlarını kapsar mahiyette vali ile üç gün 
önce genişliğine bir görüşme yapmış bulunuyorum. 
Hem bu Tunceli civarında çığ, heyelan gibi afetlere 
uğramış olan köylerin durumu, hem Tunceli il mer
kezinde heyelan sebebiyle konutların, süratle tahliye 
edilmesi gereken şahısların durumu, bütün ayrıntıla-
rıyle aramızda bahse konu edilmiştir. Umuyorum, 
vali dün veya bugün Tunceli'ye gitmiştir. 

Bu hafta sonunda, bütün bu sorunları kapsar ma
hiyette ve orada inşaatların süratle başlayabilmesini 
teminen bir ekip göndereceğim. Esasen Kars depremi 
dolayısıyle bazı ekiplerimiz ' Kars'ta bulunmaktadır. 
Afet İşleri Genel Müdürümüz de bir - iki gün içeri
sinde Kars'a intikal edecek; Tunceli'den geçmek üze
re güzergâhını tespit etmesini kendisine talimat ola
rak bildirdim. 

Sözümün başında da ifade ettiğim gibi, Bakanlı
ğın çalışmaları yönünden Tunceli ili ve çevresi ger
çekten büyük yardım ve ilgiye muhtaçtır. Bu yardım 

ve ilgiyi maddî yönüyle karşılamak üzere programı 
tanzim etmiş bulunuyorum. Güçlük, hak sahiplerinin 
belirlenmesinden sonra, jeolojik yer etütleri ve buna 
inzimamen borçlanma muamelelerinin tekemmülü
dür. 

Vatandaşlarımız jeologlar tarafından seçilmiş olan 
yerleri beğendiği ve bulundukları yerden başka mez
ra ve köylere intikal tasvip ettikleri takdirde mese
leyi aşacağız. 

Ayrıca, Tunceli'nin bu yılki sosyal konut prog
ramında bütün ilçelerine sosyal konut yapmayı amaç
ladık. ^Tunceli ilinde mevcut bütün ilçe merkezlerine, 
sekiz daireyi ihtiva etmek üzere, modern hüviyeti 
ile yeni geliştirdiğimiz bir proje gereğince sosyal ko
nut yapmayı programımıza aldık. Bunu tahmin edi
yorum, on - on beş gün içerisinde valiliğin başkanlı
ğında kurulacak bir komisyon mahallinde ihale ede
cektir. 

Bu şekliyle meselelerimizi, gerek afet yönünden, 
gerek sosyal konut yönünden bu sene düzenlemiş ol
duğumuz program gereğince geliştirmeyi düşünüyo
ruz. 

Arkadaşım lütfedip Tunceli'nin konularını benim
le de görüşmek nezaketini gösterdi, ona da anlatmış 
olduğum veçhile gerekli bütün imkânlar sağlanacak
tır, verdiğim bütün talimatlar yerine gelmektedir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 

2. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğ-
lü'nun, Doğu Karadeniz yöresindeki gezginci arıcı
lıkla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Rize Milletvekili Sayın Karaosman-
oğlu, Doğu Karadeniz yöresindeki arıcılıkla ilgili 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Karaosmanoğlu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin mümtaz üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, «Gez
ginci anların Kars ve Erzurum'a sokulmaması» şek
lindeki yanlış kararını eleştirmek ve düzeltmesi için 
istirhamda bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve 
Artvin sakinlerinin çay, fındık ve tütününe benzer 
ekonomik olanaklarından biri de gezginci arıcılıktır. 
Doğu Karadeniz'in aşırı yağış ve rutubeti, ovasız, 
sarp ve haşin tabiatı arıcısını gezginci kılmıştır. 

20 - 30 yıldan beri Doğu Karadeniz kovanları, bu 
gereksinmelerin sonucu olarak, her yıl haziran ayın
dan itibaren Erzurum ve Kars civarı yaylalarına ta-
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sınmakta, köylerin dışındaki yaylaların sahipleri, ki
şi veya köy muhtarlıklarına işgaliye ücretleri öden
mek kaydı ile mevsim sonunda geri dönülmekte idi. 
İlk kez bu yıl, 17 Nisanı izleyen bir hafta üst üste 
yayınlanan Hükümet bildirisi ile «Kars ve Erzurum 
(illerine anların sokulamayacağı» emirlenmiştir. 

Emrin tek gerekçesi, verim ve meziyetleri bakı
mından, üstün Kafkas arı ırkının saflığını korumaktı. 
iddia, araştırmalara, bilimsel verilere dayandırılıısa 
doğrudur. Çeyrek asrı aşkın arıcılığımıza rağmen boş
lukta bir konudur bu. Yerel mütegallibenin baskısı 
altında, oy hesaplan ile, siyasal komplikasyonların 
ön hazırlıkları içinde alınmış yanlış bir karardır. 

Şöyle ki : Kafkas ırkının dejenerasyonu bahis ko
nusu ise, gezginci ve sabit arılar 20 - 30 yıldan beri 
aynı yaylaların çiçeklerinden otlamaktadırlar. Arılar, 
kovandan 3 - 5 kilometre kadar uzağa uçabilmelerine 
karşılık, yerli arılar köy merkezlerinde, gezginci arı 
kovanları ise bunlardan çok uzak mesafededir. Yani 
buluşmaları, çiftleşmeleri mümkün olmayan mesafe
lerde bulunmaktadırlar. 

Salf Kafkas arısının özellikleri; koyu renklilik, 
bal hortumunun uzunluğu, emsallerinden daha bü
yük oluşu, uzun belli ve fazla bal taşımasıdır. 

Karakteristik vasfı ise; yerli arılar 8 - 1 0 kilogram 
bal verirken, bu arılar 15 kilograma kadar bal vere-
bilmeiktedirler. 

Ciddî ve akademik bir araştırma, seyyar sahil arı
sının Kafkas arısı olduğu ve diğer arı ırklarına ter
cih edilebileceklerini, italyan veya diğer arılarla me
lezleşmesi halinde ise, verim bakımından daha üstün 
nitelikler taşıyan bir arı ırkının doğacağını doğrula
yacaktır. 

Sayın milletvekilleri, arılarımız, Hükümetin yanlış 
kararının ekonomik yansıması olarak derinliğine dü
şündürücü ve endişe vericidir. Resmî envanter olma
makla beraber saydığım bu altı ilin seyyar arı kovanı 
sayısı en az 400 bin adettir. Arıları ile birlikte değer
leri bin lira civarında olan bu meblâğın parasal kar
şılığı 400 milyon lira civarındadır. 

Normal bir arı, normal bir kovan ile yılda 12,5 
'kilogram bal vermesi hesabiyle, yılda 5 milyon kilo 
bal; bunun da parasal karşılığı 400 milyon liraya 
yaklaşmaktadır. Arılar, kovanları ile birlikte 400 
milyon, yıllık bal veriminin parasal karşılığı 400 mil
yon. Zarar, 800 milyon lira. Arılarımızı haziran ba
şında buraya aktarmadığımız takdirde 1977 haziranı
na kadar yaşayabilecekleri dahi endişe konusudur. 
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Cephe Hükümetinin bilerek karar veren Tarım 
Bakanından bir kaç sualim var : 

Niçin Doğu yaylasının insanını, Doğu sahilinin 
insanı ile karşı karşıya getiriyor? Bu komşu illerin sa
kinleri vatandaş olmanın öteside, tarihî, sosyo - eko-
omik bağlarla da denizle, yayla ile, otla, etle, tica
retle de ilişkilidirler; bunu zorlamanın bir manası 
yok.ayırmaya da kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Her gün Hükümetimize saygısını azaltan uyanık 
sahil insanını niçin karşınıza alıyorsunuz? 

Erzurum Milletvekili olmasa idiniz bu derece hır
çın bir kararı alma yanlışlığına düşer veya yürekliliği
ni gösterebilir miydiniz? 

Cepheci Hükümetiniz, Adalet Partisine oy verme
yen Karadeniz halkından ne istiyor bilinemez, işe 
alınmada, yüksek bürokrat kadrosunun oluşturulma
sında hatırlanmıyoruz. Taban fiyat uygulamasından 
sadaka niteliğinde yararlandırılıyoruz. Bu yanlı Hü
kümetinizde, Cumhuriyet döneminde, ilk kez bir tek 
Karadenizli parlamenterden bakan yok. Olsaydı eğer, 
böyle bir mantık dışı karar olmayacaktı. Olsaydı eğer, 
gezginci sahil arıcılarını hayal kırıklığına uğratan, 
üvey evlâtlık şekli doğmayacaktı. 

Çaya yaptığınız zammın 4 katını geri alan bu cid
dî konuyu, Hükümetinizin kendisine özgü dokusu
na göre değil, aklın ve mantığın salt dokusuyle biçim
lendiriniz lütfen. Bu yanlış kararı kaldırmakla, bü
yük kredi ve finansman sıkıntıları ile geliştirilmiş arı-
cılığımızı, bu işle uğraşan 20 bin sahil ailesini, yılda 
5 milyon kilo balı, kovan ve arısıyle 800 milyon Türk 
lirasına denk düşen millî zararı kaldırmış olacaksınız. 
Buna karşılık, Doğuda bir kaç ilde bir miktar oy art
tırılacak, belki Doğuda mahdut fiyatla satılan balın 
değeri, sunî şekilde pahalılandırılmış olacak. Buna kar
şılık kovanlardan alınan işgaliye ücretlerinden de yay
la köylüsü mahrum kılınmış olacaktır. Bu kararını
zı kaldırıp, yeni kararınızda beher kovanın bir mev
simlik işgaliye ücretini de saptarsanız, arıcılarla yay
la sahiplerinin bitmeyen fiyat kavgasını da tüketmiş 
olacaksınız. Aksi halde, Cephe Hükümetinizin kafata
sı ırkçılığına, inanış farklılığına, siyasal yanlılığına da
yalı ayrıcalıklı yetki ve hizmet anlayışına, bu kez, arı 
ırkçılığını da eklemiş olacaksınız. 

Derin saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosman-
oğlu. 

3. — izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' nun, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni ile ilgili 
gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Karagözoğ-
lu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni ile ilgili 
gündem dışı konuşma talep etmiştiniz. 

Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın, Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Emperyalistlerin ve sömürücülerin Türk ulusunu 
yok etmek kararma karşı, büyük Türk ulusu ile bü
tünleşerek, dünyada ilk defa, «İstiklâli tam »a, tam ba
ğımsızlık kavgasını başarıya ulaştırmak uğraşı veren 
ulu önder Atatürk'ün Anadolu topraklarına, siyasal, 
ekonomik, kültürel ve sosyal tam bağımsızlık atılımı 
için inançla ve bilinçle ayak bastığı gün olan 19 Ma-
yıs'ta, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 
ulusal bayram günümüzde, dün Ankara'da, Türkiye 
Cumhuriyetinin, büyük Atatürk'ün başkentinde, kutla
ma törenlerinde, derin bir ıstırapla izlediğimiz çok 
acı, acı olduğu kadar düşündürücü olaylar karşısın
da, sorumluları büyük Türk milletinin bu yüce kürsü
sünden uyarmak için söz almış bulunuyorum. 

Yıllardır kutlanageldiği gibi, bu yıl da 19 Mayıs 
Gençlik, ve Spor Bayramına dün Ankara'da, kız ve 
erkek öğrencilerimiz katılmışlardır. Kız ve erkek öğ
renciler, gençlerimiz, spor yapılacak kıyafetlerle, baş
larında öğretmenler, idareciler olduğu halde stadyum
da yerlerini almışlardır. Ben de törenleri halkla bir
likte, halkın içinde izledim. Kız öğrencilerimizin kı
yafetleri ve hareketleri, sorumlu okul ve bakanlıklar 
idarecileri tarafından tespit edilmiştir. Kız ve erkek 
öğrencilerimiz, sorumluların verdiği kararlarla, öğret
men ve idarecilerin yönetiminde, millî görevlerini 
Türk Gençliği adına yapmaya çalışmışlardır. Bu ara
da stadyumda tertipli olarak yer almış bir avuç mü
tecaviz, kendini bilmez, çağdışı grup, özellikle kız öğ
rencilerimiz millî görevlerini yaparken, devamlı ola
rak protestolarda bulunmuşlar, hakaretler yağdırmış
lardı^ 

Sayın Cumhurbaşkanının ve derece derece bütün 
ilgili ve sorumluların gözleri önünde «Giysi kıyafet; 
bu ne rezalet»; «Defolun»; «Yuh» sesleri ve ıslıklı 
protestolar arasında «Bozkurtlar geliyor»; «Başbuğ 
Türkeş» haykırışları ile naralar atmışlardır. Tören bo
yunca devam eden bu insanlık dışı, çağ dışı naraları 
sorumlu Hükümet üyeleri tam bir kayıtsızlıkla, hatta 
zaman zaman tebessümle izlemişlerdir. En olağan 
Anayasal hakların kullanılmasında bile, çoğu kez ya
saları bir tarafa iterek hrekate geçen güvenlik kuv
vetleri dizlerinin dibindeki, gözlerinin önündeki bu 

tecavüzleri tam bir ölü sessizliği ile seyretmişlerdir. 
Öğrencilerin kıyafetleri spor gereklerine, çağdaş 

anlayışa uygun mudur, değil midir; bunu tartışma 
konusu bile yapmak istemiyorum. Olanların yanın
da bu ilkel tartışma çok gerilerde kalmıştır. 

Hükümetin sorumlularına soruyorum; öğrencile
rin törende giydikleri kıyafetlere kim karar vermiş
tir? Bu karardan derece derece idarecilerin ve Hü-
kümetiJı bilgisi, haberi yok mudur? Öğrenciler yuha
lanmalarına, hakarete uğramalarına sebep olan o kı
yafetlerimi, Hükümete rağmen mi giymişlerdir? Hiç
bir Hükümet üyesi bunu iddia edemeyecektir; ediyor
larsa, iite millet kürsüsü, millet ve tarih önünde ken
dilerini beyana davet ediyorum. Hükümet sorumlu
ları bu gerçeği reddedemeyeceğine göre, dünkü tören
lerde jLhalanan, ıslıklanan, hakarete uğrayan Türk 
öğrencileri değildir. Yuhlamalar, hakaretler, bu kara
rı alan alınmasından sorumlu olan, icrada bulunan 
Hükürriet sorumlularına aittir. Bu yuhları, ıslıklan, 
hakaretleri gizli - açık tasvip edenler, destekleyenler 
kimi kandırıyorlar? Hükümette olanlar, yapılanlar
dan solumlu olanlar, kararların icrasının sahibi olan
lar; kehdi kararlarınız, uygulamalarınız ıslıklanıyor, 
yuhalanıyor, hakarete uğruyor; nasıl bu mütevaciz-
leri lâkaydi ile tebessümle izleyebiliyorsunuz? Nasıl 
böylesime kendinizi inikâr edebiliyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Karagözöğlu, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre görüşmenizi tamamlayınız. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — B-iti-
riyorum Başkanım. 

Şimdi yine soruyorum; bir kısım Türk çocukları
nı, öğretim ve eğitim görsün diye Devlete teslim edi
len bir kısım Türk yavrularını ne hakla, hangi vic
danla, lkangi çıkar hesabı ile stadyumlarda kendini bil
mez bir avuç sergerdeye yuhalatıyorsunuz? Buna ne 
hakkınıe var? 

Güvenlik kuvvetlerini tek yanlı olarak kanun dışı 
kullananlar, her gün yüce ulusumuzu mateme boğan, 
Türk gençlerinin öldürülmelerine ve kanlarının akı
tılmasına sebep olanlar dün suçüstü yakalanmıışlardır. 
Dünkü olayların arkasında ülkemizi can güvenliğin
den uzaklaştıranlar, ülkemizi rejim bunalımına sok
mak isteyenler vardır. Bu insanlık dışı, çağ dışı na
ralar karşısında yanımda oturan, gözyaşlarıyle ruhun
daki isyanı dile getiren, yavrusunun hareketlerini iz
leyerek ulusal bayramdan gururlanmaya koşan ana
ların babaların, «jBizim çocuklarımızı ne hakla yuha-
lattırıyorlar? Bu kıyafetleri idareciler, sorumlular isti
yor, biz yerine getiriyoruz. Bir de yavrularımıza ha-
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karet ediyorlar. Bizim çocuklarımız kötü mü oldu da 
böylesine yuhalanıyor?» diye feryat eden ıstırapları
na kim cevap verecektir? Hükümetin sorumlularına 
millet ve tarih önünde tam bir görev duygusu içinde 
sesleniyorum; Türkiye'yi nereye götürüyorsunuz? Al
dığınız kararlarla, sorumluluğunuz altındaki uygula
malarla resmî bir törende görev verdiğiniz Türk genç
lerini yuhalatmak, hakarete uğratmak milliyetçilik 
midir? Cephe bölücülüğü taktikleriyle, ulusu ve genç
liği parçalamak ve bölmek oyunlarınızı ne zamana 
kadar, nereye kadar götüreceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, lütfen tamam
layın efendim, müddetiniz bitti. . 

COŞKUN K ARAGÖZOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum, efendim. 

Bu vurdumduymazlığınızla, bu pişkinliğinizle Dev
letin temellerine dinamitler konulurken, siz ne zaman 
Hükümet olacaksınız? Ne zaman sorumluluklarınızı 
hatırlayacaksınız? Siz ne zaman uyanacaksınız? 

Saygılarımı sunarım Sayın Başkan. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaigtözoğlu. 
Gündem dışı görüşmeler bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine baş

lıyoruz. 
Geçen birleşimlerde... (C. H. P. arka sıralarından 

«Bakan söz istiyor», «Bakan cevap verecek» sesleri) 

BAŞKAN — Böyle bir talep olmadı, sizin hatır
latmış olmanız zapta geçti; okurlar, belki gereğini 
hilâhara yaparlar, 

Geçen birleşimlerde görüşmeleri tamamlanama
yan, gündemlin. 

İLHAN IŞIK (Edirne) — Cevap versene it! (A. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar ve C. H. P. sıralarına 
yürümeler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen o lâfı ki

me ettin, kime ettin? (Gürültüler) 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Deli var, deli. 
ıBAŞKAN — Çok rica ederim efendim, gündem 

dışı görüşme bitti efendim... 
AUt İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Başkan 

«it» diyor .(A. P. sıralarından «Sözünü geri alsın» 
sesleri) 

(BAŞKAN — Cevap verip vermemek... (Gürül
tüler) Rica ederim... 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — «Cevap» değil, 
küfür ediyor. (A. P. sıralarından, «it diyor» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen oturun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — «İt» diyor, Sa

yın Başkan. 
'BAŞKAN — Rica ederim efendim, o ayrı bir 

konu efendim, ağzını bağlayacak değiliz efendim, onun 
da yapılacak muamelesi var, ona göre gerekli işlemi 
yaparız. (Gürültüler) 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim 
yatışsın Sa!yın Keskin, ben duydum efendim. (Bolu 
Milletvekili Müfit Bayraktar ile İzmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur arasında karşılıklı tartışmalar, gürül
tüler) 

Lütfen oturalım efendim... 
Sayın Bayraktar... Sayın Çakmur; rica ederim, 

lütfen oturunuz efendim... 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Damda deli var, 

damda deli var. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, siz böyle devam 
ederseniz, Sayın İlhan Işık'ın sarf ettiği söz hakkında 
işlem yapmam mümkün almaz. Lütfen oturun. Çok 
rica ederim, lütfen oturun. (C. H. P. ve A. P. sırala
rından gürültüler) 

Sayın Özpak, Sayın Karaatlı, rica ederim lütfen 
oturun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
ya geri alacak, ya da aynısını iade edeceğiz, 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ka-
raigözoğlu'nun gündem dışı konuşmasını bitirdiği ve 
gündeme geçtiğimiz sırada, Sayın Işık oturdukları 
yerden, Tüzüğümüze göre suç sayılabilecek bir ifade 
ile Gençlik ve Spor Bakanına, yüksek sesle yakışık
sız, yaralayıcı, kaba bir ifade ile hitapta bulunmuş
tur* 

NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) ^- Sayın Başkan, 
biz buradan duymadık, siz nasıl duydunuz?.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Nasıl duymaz 
be!., 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, rica ederim; kulağı
nızı açıp da takip etseydiniz. 

NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) — Takip ediyo
rum, ama duymadım. 

©AŞKAN — Ben duyuyorum, buradan her sözü 
duyuyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Oradan bağır
dılar, sonra duyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, hayır, bağırma ile 
değil efendim, çok rica ederim. Çok rica ederim, ken-
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din ize yapılmış bir hareket kabul edin lütfen böyle 
hareketleri. 

Takdir buyurulur ki, gündem dışı konuşmalara 
ilgili bakanların cevap verme mecburiyetleri yok
tur. Buna rağmen Sayın Işık, bir cevap alma ihtiya
cını kendiliğinden hissetmiş olabilir. Bunun da yolu 
vardı; ama Tüzüğün verdiği imkânlardan değil, fevri 
bîr hareketle kanaatimce böyle bir davranış içinde bu
lunmuştur. 

Size, bu davranışınız dolayısıyle Tüzük hükümle
rine göre gerekli cezayı vereceğim. Eğer, bu sözünüzü 
söylememiş telâkki ederseniz; muhatabınızın, burada
ki arkadaşlar ve Sayın Bakan olmadığını ifade eder
seniz, ceza verilmiş ve geri alınmış gibi bir muamele 
yapacağım. Onu ifade edin lütfen. 

İLHAN IŞIK (Edirne) — Sayın Başkanım, Tür
kiye'de şu ana kadar olan hadiseler normal hadise
ler değildir. Bir insanın, bir Atatürk çocuğunun, bir 
Türk evlâdının tahammül sınırlarını aşmıştır. Bu ba
kımdan, bugün sayın arkadaşımın dile getirdiği mevzu, 
olaylar, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki Cumhuriyet nes
lini rencide etmiştir^ 

BAŞKAN — Sayın Işık, bunları anlıyorum da; o 
arkadaşımız hissiyatını, görüşünü geldi ifade ettiler 
efendim. Siz hadise ile ilgili kısmı söyleyin lütfen. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İLHAN IŞIK ('Edirne) — Ben kötü söz söyleyecek 
karakterde değilim; söylememiş kaibul buyurmanızı 
rica ederim. (A. P. sıralarından «Geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale etmeyin 
efendim; sizin arzunuzla söylenmiş bir söz değil ki, 
sizin arzunuzla geri alınsın. Arkadaşımın takdir ede
ceğini umuyorum, kendisinden bekliyorum., 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söylediler. 
ÎLHAN IŞIK (Edirne) — Efendim, şahsım itiba

riyle böyle bir söz söyleyecek karakterde değilim; 
ama tahammülümü çok aştığı için, söylememiş ka
bul etmenizi rica edeceğim. 

'BAŞKAN — Geri almış oluyorsunuz, söylenme
miş telâkki ediyorsunuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Erek... 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Cevap verecek. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler, «Neye cevap vere
cek?» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica ede
rim; bir muameleyi ikmal etmek üzereyiz. 

Sayın Erek, bir şey mi var efendim? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Sayın Başkan, Hükümetim tarafın
dan, arkadaşımın aldığı gündem dışı konuşmaya ce
vap vermeye yetkili tayin edilmediğim halde; bir ar
kadaşımız haksız, şen'i ve mütecavizkâr bir şekilde 
şalhsıma hakaret etti. 

Sözünü geri almasına rağmen, meseleye açıklık 
getirmek (yetkili olmamama rağmen) ve burada bu
lunan bir Hükümet üyesi olarak mesele hakkında ce
vap vermek istiyorum. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Erek, Gençlik ve Spor Ba
kanı olarak zatıâlinizdn yetkili olduğu kanısı yaygın 
idi; fakat arkadaşımızın gündem dışı konuşmasından 
sonra böyle bir talepte bulunmadığınız için, sizlere şu 
anda ceVap için söz verme durumunda değilim. Yalnız, 
yine takdir edersiniz ki, İçtüzüğümüz, bundan sonra
ki birleşimde sizlere cevap verme hakkını tanımakta
dır. O zaman bu hakkınızı kullanmak suretiyle bana 
yardımcı olmanızı rica ediyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Hayır Sayın Başkan, size bu şe
kilde yardımcı olamam. Hakısız şekilde şahsiyetime 
tecavüz edilmişDir, evvelemirde bu konudaki kanaati
mi söylemek mecburiyetindeyim. 

A. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Senin şahsiyetin 
yok ki, «yetkili değilim» diyorsun. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Sensin şahsiyetsiz. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, rica ederim efendim. 
(Gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Çekil oradan git, 
«yetkim yok» diyorsun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Şahsiyetsiz sensin. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, Sayın Bakan, Sayın 
Bakan, Sayın Bakan, zatıâl'inizi sükûnete davet edi
yorum. 

N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Cumhuriyet dev-" 
rinde bakanlık yapacaksın, «yetkim yok» diyeceksin. 
(C. H. P. ve A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, Sayın Arslan, Sayın 
Arslan, Sayın Arslan... 

Rica ederim Sayın Bakan... Sayın Bakan, kendini
ze daha hâkim olunuz efendim, rica ederim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bakan sö
zünü bitirmeden o nasıl konuşuyor? Hemen Bakana 
bakıyorsunuz, oturtuyorsunuz. 

— 597 — 



M. Meclisi B : 103 20 . 5 . 1976 O : İ 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, rica ediyorum 
efendim, hitap ediyorum arkadaşıma. Daha ne diye
yim? «Sayın Arslan» diyorum. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bakan sözü
nü bitirmeden oraya söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Çoik rica ederim efendim; hepsini 
birden susturmak, sizi şu anda susturmak mümkün 
mü? 

Yani Sayın Bakanın o şekilde mukabele etme
sine siz razı oluyor musunuz efendim? (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından gürültüler) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Hep Ba
kana söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ona bir şey 

söylemiyorsunuz. 
BAŞKAN — «Sayın Arslan, Sayın Arslan» diye 

ıhitap ediyorum. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bakan sö

zünü 'bitirmeden oraya söz veriyorsunuz. 
BAŞKAN — Hangisi bitirmeden efendim? Daha 

nasıl bitirecek sözünü?.. 
N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Ben söz almadım, 

kendim konuşuyorum. Sen ne konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Arslan, çok rica ederim efen
dim. 

Sayın Arslan, şimdiye kadar hiç görmediğim bir 
şekilde bir müdahaleniz oluyor. Ben sizden rica edi
yorum, sizden rica ediyorum... 

Sayın Bakan sarf edilen söz dolayısryie elbette ki 
büiyük bir hasasiyet gösterecektir; ama benim elim
de, İçtüzük gereğince kendisine söz verime imkânı yok. 
Ben onu ifade ediyorum, siz oradan müdahale edi
yorsunuz. Çok rica ederim, çok rica ederim. 

Sayın Bakan, ifade etliğim gibi, bundan sonraki 
birleşimde, yapılan gündem dışı konuşmaya cevap 
verme hakkınız vardır, bir. 

İkincisi, Tüzüğümüz gayet sarih. İlgili arkadaşı
mız Sayın Işık, bir tehevvürle böyle bir ifadede bu
lunduğunu ve bunun söylenmemiş telâkki edilmesini 
ve geri aldığını ifade ettiler. 

İçtüzüğümüz gayet sarihtir. Kendilerine ceza tat
bik etseydim ıbile, arkadaşımız bu ifadeyi kullandık
tan ve söylenmemiş farz edilmesini talep ettikten son
ra ceza da kendiliğinden ortadan kalkıyordu. Bu ba
kımdan, zatıâlin'ize şu anda, Tüzüğün bana bahşetme
diği imkân dolayısıyle söz veremediğim için özür di
lerim. Başka bir zaman, eğer «sataşma var» diye söz 
isterseniz, İçtüzüğün size bahşettiği bazı hakları kul

lanmak suretiyle bunu cevaplamanız mümkündür. 
Çok rica ediyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan «yetkim yok» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Tokat) — Sayın Başkan, gündem dışı konuş
maya cevabı bir dahaki celseye talik edebilirdiniz. 

BAŞKAN — Tamam. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Tokat) — Arkadaşımız sözünü geri almasına 
rağmen, ortada haksız bir muamele cereyan etmiştir. 
©u konuda şahsım söz konusu olmuştur. Bu bir sa
taşmadır, bu sataşmanın gerekçesini Yüce Meclisin 
huzurunda anlatmaya medburum. Şahsım söz konu
su edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Geri almasına rağmen, gerçeğin 
ortaya çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı şeyleri söylemek 
istiyorsunuz. Zamanında müdahale etseydiniz söyle
yebilirdiniz. 

Sataşma dolayısıyle söz talebi, oturumda günde
me geçtikten sonra bahis konusudur. Bu bakımdan... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Hakaret etti Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu balkımdan size şu anda söz ver
mem mümkün değildir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Sayın Başkan, ben de şunu söyle
yeyim... 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 

EREK (Tokat) — Gumhuriyet Hükümeti kendine 
yönelen her türlü hücumu karşılamaya muktedirdir, 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, biraz evvel ver
seydiniz efendim. (Şiddetli gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Burada Hükümete... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Verseydiniz efendim. Şahsınıza... 
(Gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Bu sözü, söyleyene iade ediyorum. 
(Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ederim of endim. 
Sayın Balkan rica ederim. Lütfen oturun efendim., 
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lütfen oturun efendim. Lütfen oturun, rica ederim. 
(Başkanın tokmağı vurması, (C. H. P. ve A. P. sıra
larından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

Lüfifen oturun, rica ediyorum. 

Hükümetinize hitap ediliyor, sesinizi çıkarmıyor

sunuz; şahsınız mevzubahis olunca fırlıyorsunuz, ri-

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) 
(S. Sayısı : İSİ) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz ön
ce, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine geçti
ğimizi ifade etmiştim. 

Geçen birleşimlerde görüşmeleri tamamlanama
yan, gündemimizin birinci sırasındaki konunun gö
rüşmelerine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Hükümet temsilcisi bu
rada. Komisyon yok. Komisyonun bulunmaması ne
deniyle... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, İç
işleri Komisyonu burada. 

BAŞKAN — Esas Komisyon Plan Komisyonu
dur. 

Bu nedenle konu ertelenmiştir. 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 .1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (fi) numaralı tabloda değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/119) (S. Sayısı: 225) 

.BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasında bulunan 
kanun teklifinin Plan Komisyonunca geri alınan mad
deleri şu ana kadar Başkanlığımıza intikal etmemiştir. 
Bu nedenle bu konuyu da geçiyoruz. 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 

ca ederim. (C. H. P. sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından gürültüler) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ALİ ŞEVKİ 
EREK (Tokat) — Bu konuda İçişleri Bakanı arkada
şım memur edilmiştir. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, rrca ede
rim. 

C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri. (M. Mec
lisi: 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 87 ve 87'ye 1, 2, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu 
S. Sayısı: 499) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Karma Komisyon sa
yın Başkanı yerlerini aldılar. 

Hükümet?.. Yok. Geçen Birleşimde de Hükümet 
bulunmamıştı. Bu nedenle görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Karma Komisyonun 87'ye 3 ve 4 ncü ek sıra sayılı 
raporlarını ve üç ayrı metni ayrı ayrı okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Şimdi, Karma Komisyonun kabul et

tiği (Ek 3'ten) metni okutuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde İle Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkımla Kanun Teklifi 

Madde i. — 8.6.1949 gün ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda
ki üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 
sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmetleri
ne eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş olan
lara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve 
bu kanundan yararlanarak iştirakçi olanlar dahil ol
mak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun ge
çici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı 
Kanunun geçici 18 nci maddesine göre müracaat et
memiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) 

(1) 87 S. Saydı basmay azı 10 . 6 . 1975 tarihli 
86 nci Birleşim tutanağına; 

87'ye 1 ve 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar 2.3.1976 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağına; 

87'ye 3 ve 4 ncü ek S. Saydı basmay azıl ar tutanağa 
eklidir 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 
2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun ge
çici 15 ve 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün ve 1623 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddelerine göre başvurma süre
lerini geçirmiş olanlara bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren yeniden altı aylık müracaat süresi tanın
mıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti
rakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğ
renci olarak geçen sürelerin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları bu kanunun ek maddesindeki esas
lara göre yapılır. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun kabul ettiği (Ek 
4'ten) metni okutuyorum : 

Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

Ek Madde — İştirakçilerden veya dul ve yetim
lerden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde yâ  
zı ile Sandığa müracaat edeceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpda uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğ
renim süreleri. 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri. 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleket

lerde veya uluslararası, kuruluşlarda görev alan veya 
bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olanların, bu suretle geçen süreleri. 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce 
(E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlandı
rılmayan süreleri. 

T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurduk
ları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı 
Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 nci madde-
sine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri gös

tergelerinin o tarihte yürürlükte olan katsayı ile çar
pımı sonunda bulunacak tutarlar esas alınarak, yine 
o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre tespit 
olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklik
leri ile getirilen bütün borçlanma tahakkuklarına da 
aynen uygulanır. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Ka
nun ile ek ve tadilerine göre alan ve almış olan Emek
li Sandığı iştirakçilerinin, Sosyal. Sigortalar Kuru
mu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 20 nci madde
sinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamın
daki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş 
hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen 
kanunların hükümleri uyarınca belgelenmeleri ha
linde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete gi
riş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum ta
rafından borçlandırılır. 

e) 3 . 7 . 1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunun 2 
nci maddesindeki en yüksek gösterge 1 . 8 . 1975 ta
rihinden geçerli olmak üzere 1905 sayılı Kanuna tabi 
olanlardan emeklilik müktesepleri 1 nci dereceye gel
miş bulunanlar hakkında da uygulanır. 

Ancak bunlardan kesilen kesenek ve karşılıklar, 
aynı derecede görevde olanlardan kesilen, miktardan 
az olamaz. 

ilgililer ve kurumları, noksan kesilen kesenek ve 
karşılıkları 6 ay içinde X C. Emekli Sandığına öder
ler. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun kabul et
tiği metni okutuyorum : 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Usul hakkında 
oturduğum yerden konuşabilir miyim.., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Millî Selâmet 

Partisi olarak Millet Meclisinin daha evvel kabul 
etmiş olduğu metin, Cumhuriyet Senatosunun bilâ-
hara kabul etmiş olduğu metin ve Karma Komisyo
nun, Cumhuriyet Senatosunun metnini benimseme
yen Millet Meclisi kararı üzerine teşekkül eden Kar
ma Komisyonun hazırladığı bir metinle karşı karşı
ya bulunuyoruz. Bu 3 metin karşılaştırıldığı zaman 
Karma Komisyonun hazırlamış olduğu metinde Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda belirtilmiş 
olan maddelere ilâveten bir (e) fıkrasının ilâve edil
diğini ve bu (e) fıkrasıyle milletvekili maaşlarına bir 
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zam imkânı getirilmek istendiğini müşahede etmiş 
bulunuyorum. 

Bu münasebetle bu meselenin Karma Komisyon
da bir (e) fıkrası ilâve edilmek suretiyle temin edil
miş olmasını Anayasanın 92 nci maddesindeki du
rumla kabili telif görmüyorum. Kanunun başlangıç -
daki sevk espirisiyle münasip görmüyorum. Onun 
için Millî Selâmet Partisi olarak bunu benimsemiyo
ruz, arz ederim 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Daha okunmadan 
siyasî beyanda bulunuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ÜZER ÖLÇMEN (Konya) — Daha üçü birden 

okunmadan siyasî beyanda bulundular. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz de bekliyo

ruz sıramızı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir şey ifade edeyim efen

dim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ama söz verdiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Siyasî beyanatta 

bulunuyorlar. 
•BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçmen, ifade 

edeyim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, si

yasî beyanatta bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, belki de sizin ifade 
etmek İstediğiniz şeyleri Başkanınız olarak ben söy
leyeceğim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, İçtüzü
ğün 88 nci, maddesini ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ederim, 
ne İçtüzüğü efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşma 
talep edeceksin, o zaman siyasî kanaatini söyleyecek
sin. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Sayın Kazan, görüşmelere başlamazdan önce usul 

hakkında bir maruzatı olduğunu ifade etti. Usul hak
kındaki maruzatı ile demek istediler ki: «Millet Mec
lisince kabul edilmiş bir metin var; Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiş bir metin var, bir de Kar
ma Komisyonun kabul ettiği metin var. Bunlar ara
sında fark hemen hemen yok, yalnız Karma Komis
yonun raporunda (e) fıkrası olarak bir ilâve var. 
Bu ilâve Anayasanın 92 nci maddesine aykırıdır.» 

Eğer usul hakkındaki maruzatı bu kadarla kal
saydı, bunu ciddiye almamak mümkün değildi. Çün

kü bizim yaptığımız işlem usule uygundur muhterem 
arkadaşlarım. Konunun hassasiyeti Başkanlığınızca 
takdir edilmiştir. Bunun için İçtüzükte, Anayasa
nın bahis konusu 92 nci maddesi de nazarı itibara 
alınarak Yüksek Heyetinize evvelâ bir hatırlatma ya
pıyorum. Neyin hatırlatmasını yapıyorum? Diyorum 
ki: «Bu .konu Meclisimizce kabul edilmiştir; bir me
tin vardır, okutuyorum. Bu konu Cumhuriyet Sena
tosunca da değişik bir biçimde kabul edilmiştir, 
onun raporunu da okutuyorum. Karma Komisyon 
raporu var, onu da okutuyorum.» Hafızayı tazele
mek suretiyle yapılacak işlemin doğruluğunu başlan
gıçtaki hareketimiz tespit etmiş bulunuyor. Bu ba
kımdan Sayın Kazan, Karma Komisyon raporu ve 
tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, grupunuz adı
na kim söz alıyorsa bunu ifâde etme imkânı vardı. 
Kanaatimce şu anda yapılan işlem ne Anayasanın 
92 nci maddecine aykırıdır ne de İçtüzüğe aykırıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni oku
tuyorum. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İstanbul) — Sayın Ka
zan, senin kaç tane milletvekilin var burada? Arkan-
daki sıralara bak da öyle konuş. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bunda bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım çok rica 
ederim efendim. Vaktimizi değerlendirelim rica ede
rim, 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metnii oku
tuyorum : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti EmekM Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

'Geçici Madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 
sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta - geçen 
hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmet
lerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş 
olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra 
ve bu kanundan yararlanacak iştıir'kçi olanlar dahil 
olmık üzerea 5 . 3 .1970 gün ve 1243 sayılı Kanu
nunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8, « 7 < 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine göre 
müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 ' . 1971 gün v© 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge-
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çioi 1, geçici 2 nci, 26 , 8 , 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 151'2 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 ncı, 22 .9 .1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu karnı
ma! yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık mü
racaat süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
li « 1 w 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31i , 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yü
rürlüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların 
borçlarının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yakardaki fıkralara göre müracaat edenlerin borç-
landırılmaları kendi kanunlarındaki borçlandırılma 
hükümlerine göre yapılır. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde — İştirakçilerden 1C|2 nci maddede, ya
zılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerdir; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleket
lerde- veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya 
bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddet
lerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanu
nun 31 nci maiddesiine göre zamanında ödememiş 
olanları, bu suretle geçen süreleri, 

d) 6434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, 
(E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlan
dırılmayan süreleri, 

23 ., 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları 
dahilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisinin kabul etti
ği metni okuyorum ; 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Üç Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 
sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen 
hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmet
lerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş 
olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra 
ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar dahil 
olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun 
geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sa
yılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine göre müra
caat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 
sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 ncı, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık mü
racaat süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yü
rürlüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların 
borçlarının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları 1136 ve 1238 sayılı kanunların 
borçlandırılma hükümlerine göre yapılır. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa sağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek madde — İştirakçilerden 102 nci maddede 
yazılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat 
edeceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışın
da geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğre
nimi süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların nor
mal staj süreleri, 
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c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabana memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bil
gi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt 
dışına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddetle
rine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanunun 
31 nci maddesine göre zamanında ödememiş olanla
rın, bu suretle geçen süreleri, 

d) Esas mesleği teknik veya sağlık hizmeti olan
lardan, 1 . 1 . 1961 tarihinden sonra Kurucu Meclis 
veya Yasama Organı üyeliğinde bulunup da, yeniden 
seçilememiş ve halen Yasama Organı üyesi olanların 
1 . 1 .1961 tarihinden sonra serbest meslekte geçmiş 
süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esaslar, da
hilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ekle
nir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okunan 
Karma Komisyon raporlarıyle, metni üzerinde söz 
isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Battal. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Uysal, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın ölçmen, şahsı adına 
halen bize intikal etmiş olan Sayın Genç. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Saym Battal, 
buyurun efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, da
ha evvel komisyona bir sual tevcih etmek üzere ya
zılı müracaatta bulunmuştum. Acaba is'af buyurur 
musunuz? 

BAŞKAN — Saym Ölçmen, benim yedimde bu
lunuyor, müzakerelerin sonunda bu soruyu sorma 
durumundayım. O bakımdan, şu anda mevkii mua
meleye koyamadım. 

Buyurun Saym Battal. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına peşinen ifade 
etmek isteriz ki, görüştüğümüz kanun milletveküle-
rine zam kanunu değildir. Böylece bir tespit yaptık
tan sonra, günlerdir basında milletvekillerine 50 bin 
lira toptan ödeme, 5 bin lira aylık ödeme gibi ya
yınlar yapılmaktadır. Bazı yüksek siyasî şahsiyetler, 
parti sorumluları da, milletvekillerine böyle bir zam 
kanunu varmış gibi, büyük büyük beyanatlar vermiş
lerdir. 

Bendeniz, bu yanılmaları son derece normal bul
makla beraber, Millet Meclisi Başkanlığımızın bir 

basınla münasebetler ekibinin olması lâzım geldiğine 
de inanıyorum. Basın aldığı haberlerde değerlendir-
mo hatasına düşebilir; ama bu değerlendirme 
hatasını Millet Meclisinin itibarı bakımından, parla
menterlerin itibarı bakımından basına, Millet Meclisi 
Başkanımızın intikal ettirmesi ve Parlamentonun iti
barını koruması lâzımdır. 

Bu kanunu görüşürken öncelikle bu hususu ifade 
etmekte büyük bir zaruret görüyoruz. 

Şimdi, bu kanun hakkında tahlillerime girmeden 
önce, bu kanunun aleyhinde oy kullanacağımızı da 

i ayrıca ifade etmek istiyorum; nedenlerini arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifinde bu
lunanların iradeleri sadece muayyen hususlara mü
tealliktir. Bu, iştirakçilerden dul ve yetimlerin, 5434 
sayılı Kanunun 102 nci maddesinde yazılı süre içe
risinde, Sandığa müracaat etmemesi halinde, onun 
kaybını telâfi etmek için getirilen bir irade beyanı
dır. 

Diğer husus; dışarda, yabancı ülkelerde doktora 
öğrenimi yapmış; ama bu öğrenim sırasındaki hiz
metlerini Emekli Sandığına intibakını yaptırmamış 
olanların haklarını korumak içindir. 

Bir diğer husus; avukatlık stajını yapıp da, bunu 
emekli hizmetine, sosyal sigorta hizmetine saydırma-
yanlarla ilgilidir. 

I Bu hususlar beş bent olarak Millet Meclisi met-
I ninde gözükmektedir. 
I Şimdi, İçtüzüğün 88 nci maddesi muvacehesinde 

bir kanun teklifi verilir, bu kanun teklifinde bulu-
I nanın iradesi, o verdiği teklifin çizgileri ile irtibatlı 
I olmak lâzımdır, onunla hudutlandırıtması lâzımdır; 
I ama komisyonlar ahr da, verilen kanun teklifinin 
I iradesini aşan ilâveler, hatta Senato, hatta Karma 
I Komisyon iradeyi aşan böyle ilâveler yaparsa, îç-
I tüzüğün 88 nci maddesinin büyük zorlaması olur ve 
I bu zorlamanın sıkıntılarını elbirliği ile bir başka ka

nunda çekeriz. 
Siz, sözgelimi Bursa'ya bir üniversite kurulması 

I ile ilgili bir kanun teklifi getiriyorsunuz, Karma Ko-
I misyon üç vilâyet daha ilâve ediverir. Ondan sonra 

İçtüzüğün 88 nci maddesinin zorlaması ile kanunlar
da acelecilik olur, kanunlarda teknik inceleme olmaz. 

Bu bakımdan, Sayın Grup Başkanvekilimizin ifa-
I de ettiği gibi Karma Komisyon metnini Anayasanın 
I 98 nci maddesine aykırı olmakla beraber, İçtüzüğün 
I 88 nci maddesine de aykırı buluyoruz. Bunun için 
I kanuna karşı oy kullanmak lâzım. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir diğer hususu da ilâ
ve etmek isteriz. Şimdi bu kanunla ne getiriliyor? 
Milletvekillerine, daha doğrusu parlamenterlere zam 
mı getiriliyor? Banideniz şu kadarını ifade edeyim 
İM, bu kanun milletvekillerine zam kanunu değil. 
Ya?.. Bilâkts mille^veklillerînin emekli keseneklerimin 
artırılmasını teklif öderi bir kanun. Ama şuna ina
nıyoruz kû Kanma Komisyonda bazı üyeler Millet 
•MeclM Kanma Komisyon rnetnündeki (e) bendi ile 
(e) bendi üstündeki fıkra ile acalba şöyle bir kur
nazlığa mı düştüler d!!ıye içimizde bir şüphe vardır. 
«MİUeltVdkilleriniden şu kadar lira emekli keseneği 
kesiliyor, biz onlardan kesilen bu keseneği, söz geli-
mi milletlvekilleririden kesilen kieseneğli 3 liraya 5 li
raya çıkardığımız zalman ilerde parlamenterlere bir 
itiraz hakkı doğar.» Esas, basının da ele alması ge
rekli olan husus budun 

ıBizden 5 lira kesiliyor, 5 liranın kesilmesi lâ
zım gelen para şundi aldığımız para değil, 5 bin 
lira fazlasından kesilmiş olacaktı diye bir basamak, 
bir yoil açılması için bdr kurnazlık mı var diye içi
mizde bir şüphe var. Onun için 'biz (e) bendünü ve 
(e) bendinin üstündeki fıkrayı tasvip etmiyoruz, onun 
için Mİllelt Meclisi metnini kâmtl buluyoruz* 

Muhterem arkadaşlarım, basınımız bu haftalara 
düşerken, temenni ederiz ki, Parlamentonun iftilba-
rmı bazen zedeleyeceğini de hesaplamalı.! Bu te
mennimizi* basımımızın sorumlulluğunldan emlin ol
makla beraber ısrarla tekrarlıyoruz. Ancak, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları da bu 
uyanıklığı göstermelidir. 

Eski Anayasanın 82 nci maddesi 1421 sayılı Ka
nunla değişmiıştii. Eski Anayasanın 82 nci maddesi 
mükemmel bir madde idi; «MiUdfcveMilleri ne kendi 
zamanlarında yapılacak zam kanunları gelecek dö
nem milletvekillerine ait olur» diye Millet Meclisinin 
litilbarını koruyucu bir madde idi; Maallesef 1971 
ısonrasında 1421 sayılı Kanunla bu madde değişjtiril-
miş ve bunun değişikliğinin sıkıntılarını bugün Par
lamentonun itibarı yönünden çökmekteyiz, 

Simidi, hulâsatân ifade etmek isteriz ki, büz, Ana
yasanın eski 82 nci maddesiinin 1421 sayılı Kanundan 
önceki şeklinin İdeal olduğuna inanıyoruz. Millet 
Meclisi zam kararı alırsa, bu kendi devresini tazam-
mun etmemıelli, müteakip devreye ait olmalıdır. 
(Biz, Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, eğer bu 
kanun bir zam kanunu olsa idi ve bunda birtakım si
yasî hesaplar peşinde olanlar g*ibi düşünse ildik, çok-
Itan karşı olurduk. Ama, bu kanun ciddî şekilde 

I tahlil edilmeli ve birtakım gazete manşetlerini işgal 
etme kanunu olmamalıdır sayın milletıvekilleri. 

Muhterem arkadaşlarını, Millet Meclisi metnine 
iMifl'lî Selâmet Partisi olarak oy vereceğiz. Karma 
Komllısyon metnini basındaki tartışmalardan sonra 
Parlaimenltionun itibarını zedeleyici bir metin olarak 
hissi planda da mütalaa edliyoruz. Onun için bizim 
!bu görüşümüze diğer arkadaşlarımızın da iltifat et
mesini isliyoruz. Değilse bir zam kanunu olsa, da-

I Iha evvelki zam kanunlarında olduğu gibi Mfillî Selâ
met Partisi Grupu herkesıten önce bunun karşısına 
çıkar ve «madem milletin çektiği ızidıraıbı Parlamento 
olarak çekeceğiz diye bunun çilesine talip oluyoruz, 
buyurun» diye bunun imtihanını verirdli Allah'ın ina-
yetiyle, . . 

Cümlenize saygılar sunarım, (M. S. P. sıralarm-
J dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk ParlM Meclis Grupu adına Sa

yın Uysal, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
'(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Uzun bir süreden beri kamuoyunda tartışması 
yapılan bir kanun tdklilfinin Karma Komli'sıyon Rapo
ru ile karşı karşıya bulunuyoruz^ Gerçekte, bugün bu. 
kanun tekMiniin burada görüşülmek üzere Komisyo
nun görev alması bence bir talihsizlik olmuştur. Şu 
anda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde; Hukuk Fakülte-
slinde ve Siyasal Bilgilerde mulhandbe alanı vardır, dı-

I şarılda gençler kurşunlanmaktadır, öldürülmektedir; 
bir tırmanma, alabildiğine planlı bir tırmanma Dev
leti tehdit dtmşktedir, Biz burada meleklerin dişi 
mi, eık'ek mi olduğunu tartışır duruma gelen bir or-

I tamı yaşar duruma itilmeye başladık arttık Türkllye^e. 
Parlamento, ülkemizde artık meselelere kaimu oyu-

j nun dikkaltdnli, etkisini gözden ırak tutarak görev 
yapma durumundan kurtulmalıdır, buna zorunluk 

{ vardır < 

I Ne olursa olsun; haklı olsun* haksız ölsün (1) 
sayılı Yasanın 1905 sayılı Yasaya dönüştürülen ta
vanda birinci derecenin dördüncü kademesinden 
(200 + 600 +) toplam şu kaldar miktarın Parlâmen
to üyelisi'irie de Verilmesi noktası yasa ile. tespit edil
miş olmasına rağmen, Türkiye'de bu konuda bu dö-

I nemde bugün ve gelecek günler Parlamento üyeleri 
üzerinde spekülasyonu yapılacak, tartışması yapıla-

I caJk olumsuz birtakım sözlere bağlı politikaların yü-
I rürlüğe sokulduğu anda, bu yasa görüşülmemeli "idi. 
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İçtüzüğün 44 ncü maddesine göre; Karma Ko
misyon bu raporu geriye çekmeli, anndırmah, tek
rar görüşmeli ve ondan sonra biz bu yasa teklifini 
burada tartışjmalıyız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kamuoyundan gün
lerdir basına yansıyan haberler çıktı, çıkıyor. Hat

ta demin burada yerinden usul hakkında konuşan 
bir sayın partinin bir sayın grup başkan vekili; usu
lün çerçevesi dışında parti görüşünü ifade ederken 
dahi; meseleyi dışarıda, basında, halkta ortaya ko
nan ölçüler içerisinde «Ben bu konuda daha hassa
sım, bu konuda daha dikkatliyim, bu konuda ben 
böyle düşünüyorum» tarzıyle verdiği ifadede dahi 
bir politik çıkar yatıyordu. Açıkça bir politik çıkar 
ve mesaj bulunuyordu bu konuşmada. 

Meseleyi böyle bir ortamda mütalaa ettiğimiz za
man, hiç şüphesiz konunun üzerine bütün Parlamen
to olarak gitmek zorundayız. Bütün Parlamento ola
rak, parti farkı gözetmeden bu yasanın (e) fıkrasının 
içerisinde bulunan; ister ustalıkla yerleştirilmiş, ister 
iyi niyetle yerleştirilmiş, ister doğru yerleştirilmiş, is
ter yanlış yerleştirilmiş olan o (e) fıkrasının kamu
oyunda meydana getireceği yaralayıcı silâhı, topye-
kün Parlamento olarak reddetmeliyiz; böyle bir dav
ranış içerisine girmeliyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak meseleye 
böyle bakıyoruz. Bu konuda bir yarışma içerisine gi
rilmemesi konusu üzerinde ısrarla duruyoruz. Çünkü 
bugün Türkiye'nin sorunları, «Milletvekilleri 16 bin 
lira net maaşın üzerine 5 200 lira daha ilâve edecek
ler. Bunu şu oyunla, şu tertiple yapmak istiyorlar» 
sözü Parlamentoyu yaralamaktadır; daha ileriye gidi
yorum değerli arkadaşlarım, bu dönemde bu yasa çı
kıp, biz ceplerimize 5 200 lira daha fazla para aldık 
mı, bu, Parlamentonun sonu olur. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Senin kendi grupun-
dan var. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — İmza var, imza... 
BAŞKAN — Sayın Demir, rica ederim efendim. 

Rica ederim efendim, kendi görüşlerini ifade ediyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, tartışmayı bütün iyi niyet ölçüleri içeri
sinde yapıyorum, kimseyi suçlamıyorum, kimseye 
taarruz etmiyorum, meseleyi açık yüreklilikle ortaya 
koyuyorum. Meseleyi dışarıda polemiği yapılan, tar
tışması yapılan noktadan ayrı olarak Türk Parlamen
tosu düşünemez. 

Ne kadar güçlü çalışma, yıpranmaya maruz ka
larak, yaparsa yapsın; Türkiye'de bugünkü ortamda 
rakamlarını vermek istemiyorum, millî gelir rakamla
rım, maaş durumlarını... En yüksek alan Genelkur
may Başkanı 22 bin lira, profesörler 18 bin lira, 19 
bin lira vesaire, bunların tartışmasını yapmıyorum. 
Gazetelere, basına «Milletvekilleri 28 bin lira alıyor» 
diye sürekli olarak yansıyan, her gittiğimiz köyde 
karşımıza çıkan rakamın doğru olmadığı durumunu 
da söyleyerek ifade ediyorum ki, net 16 bin lira ola
rak mütalaa etmiyorlar. Hiç kimse 16 bin lira-demi
yor 28 bin lira alıyor, diyor. 

Bunun içerisine yolluk hesabı da dahil olarak 
bu rakamı ortaya koyuyorlar, böyle söylüyorlar. Bü
tün bunların doğruluğunu, yanlışlığını tartışmıyorum; 
bir doğru fikri ortaya koyuyorum: Parlamento üye
leri hangi biçimde olursa olsun, bugün maaşlarına 
zam yapamazlar, yapmamak durumundadırlar ve bu 
(e) bendini bu kanun teklifinden çıkartmak durumun
dadırlar, reddetmek durumundadırlar. 

Bunun için Karma Komisyon bu raporu geriye al
malıdır. Mesele bu kadar açıktır. Bütün bunlara rağ
men eğer bu oylanırsa, bir kısım arkadaşlarımız dı
şarıda, bir kısım arkadaşlarımız Parlamentoya gel
meyerek, oyunu kullanmayarak, bir kısım arkadaş
larımız kırmızı oy vererek, bir kısım arkadaşlarımız 
beyaz oy vererek davranışlarını elbette özgürce ifa
de edecekler; ama bütün bunlar sonunda bir nokta
da düğümlenecek, Parlamento büyük yara alacak. 
Oy vermeyenler de sonra tıpış tıpış gidip, eğer bu 
5 200 liraya dönüşürse, çeklerini yukarıdan alacaklar, 
ceplerine koyacaklar; ama bütün bunlara rağmen 
Parlamento yara alacak. 

Konuyu bu kadar açık bir yürekle ortaya koyuyo
rum. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Siz almayacak 
mısınız? 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 
efendim, rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben alma
yacağım; kabul edilse de almayacağım, siz takip edi
niz. Takip ediniz siz, kabul edilse de almayacağım. 
Siz bana bunu sorduğunuz için ben de cevap veriyo
rum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele bu kadar açık. 
Bir yarışmaya sokmadan, Parlamentonun itibarını 
yaralamadan, Parlamentonun onurunu kurtararak, 
akılcı bir politikayla bu meselenin üzerine yürümeli-
yiz ve Karma Komisyon; İçtüzüğün 44 ncü madde-
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sine göre, raporunu bir daha görüşmek üzere geriye 
çekmelidir. Orada tartışmalı, konuşmalı, armdırmalı, 
Parlamentoyu yaralayıcı, zedeleyici unsurlardan te
mizlemeli öyle getirmeli. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Ç. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Sayın Başka
nım, zannediyorum ki, bir açıklama yaptıktan son
ra bu türlü konuşmalara lüzum kalmayacaktır. Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ

KER (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin çok muhterem üyeleri; 

Evvelâ, hemen şunu ifade etmek istiyorum ve 
tahmin ediyorum ki, bir sürçü lisan olarak ifade bu
yurdular sayın Uysal arkadaşımız; Komisyonda her
hangi bir metin, bir açıkgözlük neticesi veya bir art 
düşünceyle buraya eklenmiiş değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) --Basında öy
le yazılıyor. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (Devamla) — Şunu ifade etmek istiyorum : 

'Değsrli arkadaşlarım, Türkiye'de her şeyi herkesin 
bilmesiıyin, artık, lâzım geldiği bir döneme girdiğimiz 
içtin ifade etmek istiyorum. Komisyonun 16 üyesin
den 5 tanesi, Komisyon Başkanvekili ve Sözcüsü 
C. H. P.'li arkadaşlarımızdır. Komisyonun 16 üyesin
den 4 tanesi, Başkanı ben olmak üzere, A. P.'lidir. 
Bir tane Millî Selâmet Partili arkadaşımız vardır, bir 
Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşınız vardır, bir 
Demokratik Partili arkadaşımız vardır. Cumhurbaş
kanlığı Kontenjanından seçilmiş, Eslki Devlet Bakanı 
ve Maliye Bakanlığı yapmış sayın Baykara Komisyon 
Üyesi olarak rapora imza koymuştur ve Millî Birlik. 
Grupundan da Sayın Tunçkanat raporu imzalamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz ka
nun taasrısı birtakım çevrelerin ve birtakım basının 
iddia ve ifade ettikleri gibi, parlamenter aylıklarına 
zam getiren bir kanun değildir. Bunun aksini ispat 
eden olursa, şu kürsüden ve millet huzurunda ifade 
ediyorum : ParlamenterMk vazifesinden şurada istifa 
ederek ayrılacağım. Aksine, zam olduğunu iddia 
edenlere şunu ifade etmek istiyorum -: Bu kanun ve 
«e»» fıkrası kabul edildiği takdirde, birinci derecenin 
son kademesi üzerinden aylık almakta bulunan par
lamenter arkadaşlarımız, ayda 288 lira noksan maaş 
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alacaklardır. Hesabım da vermek, zabıtlara tescil et
tirmek için söylüyorum. Bugün 10 800 liranın yüzde 
8'ini emekli keseneği olarak ödeyen parlamenter ar
kadaşlarımız, «e» fıkrası kaibül edildiği takdirde* 
14 400 liranın yüzde 8'ini emekli keseneği okrak, 
Emekli Sandığına ödeyeceklerdir. Bunun zamla ne 
alâkası var? Bunun parlamenter maaşlarıyle ne alâ
kası var? Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Hukuk 
Fakültesinde meydana gelen hadiselerle ne alâkası 
var? 

Değerli arkadaşlarım, parlamenter aylıklarına ya
pılacak zamlar için yeni kanun çıkarmaya ihtiyaç 
yolk. Geçen dönem bütün siyasî partilerin ittifakiyle, 
Anayasanın 82 nci maddesine paralel şekilde 1 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini 1905 sayılı Kanunla, bütün 
partilerin ittifakiyle değiştirdiniz. 

Memur maaşlarına yapılacak her zammın otoma-
tikman parlamenter maaşlarına inikasını temin eden 
hükümler ortada. O vazifede salâhiyet, bu kürsüde 
oturan M-illet Meclisi Başkanıyle, bitişdk salonun kür
süsünde oturan Cumhuriyet Senatosu Başkanına ait; 
amiri ita onlar. 

Parlamenter maaşlarını artırmak için ayrı bir ka
nuna da ihtiyaç yok. Emekli Sandığına verilen prim
leri artırmak suretiyle, 1 nci derecenin son kademe
sini almış parlamenterlerin ayda 288 lira fazla öde
mek suretiyle emekli aylıklarına yapılacak zam; istik
bale muzaf zammın parlamenter aylıklarıyle alâkası 
ne? Bunun izahı lâzım ve şunu ifade ediyorum; Millî 
Selâmet Partisi Grupu Sözcüsü değerli arkadaşıma ve 
Kazan arkadaşıma da ithaf ederek söylüyorum : Bu 
raporda, uzun senelerden beri, Bütçe Komisyonların
da beraber çalışmak şerefine nail olduğum sayın Ab-
bas arkadaşımın da imzası var; kendi şerefim kadar 
itibar ettiğim sayın Durakoğlu arkadaşımın da bu ra
porun altında imzası var. Niçin, çıkıp bu kürsüde, 
«Mebus maaşlarına zam yapılıyor» şeklinde polemik 
yapılarak Parlamentonun itibarı zedeleniyor? Yok, 
değerli arkadaşlarım, böyle bir şey; ama takdir Yüce 
Heyetlinizin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köker. 

Demokratik Parti Meclis Grupu adına sayın Ölç
men, buyurun efendim. 

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

Sayın Başkanım, müracaatımı her halde usule uy
gun değerlendirdiğiniz için, diğer gruplardan soraca
ğım sualler benden önce tevcih edildi. Sayın Komis-
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yön Başkanına da daha önce söz verince, bazı şey
ler vuzuha varmış oldu, bizim söz hakkımız geriye 
atılmasına rağmen; mühim değil, meselelerin açıklığa 
çıkması mühim. 

Sayın Köker'in izahatından sonra bazı şeyler vu
zuha vardı; fakat Demokratik Parti olarak, akılda 
kalan bir istifhamın daha açıklanması için, sayın Ko
misyon Başkanından bir bilgi daha rica edeceğiz. O 
da şudur: Evet, bu metindeki (e) fırkası, hakikaten, 
«Emeklilik meselesini tanzim eden bir maddedir» gö
rüşündeler Komisyon. Görüştüğümüz Maliye me
murları da, Bakanlık yetkilileri de bu görüşteler; fa
kat zihinlerde bir sual var. Acaba, mefhumu muha
lifinden çıkararak; yani, 1 nci derece, 1 000 -f 600'e 
emeklilikten hak kazandığına göre, öyleyse bu maaşı 
almayı da iktisap etmiş olur mu zihniyetiyle, yani bu
na atıf yapmak suretiyle - evet, bu bir emeklilik mad
desidir; ama bunu atıf yapılarak - «Bu maaşı almayı 

• biz hakettik, bundan sonra maaşlarımız 1 000 -f 600'-
den verilsin» diye bir iddiayı geçerli kılar mı bu mad
denin kabul edilişi Mecliste, diye bir istifhamımız 
var. Bunun da çözümlenmesini ve buna da cevap ve
rilmesini sayın Komisyondan rica ediyoruz. 

Bunun dışında söyleyeceklerimizi diğer grup sözcü
leri arkadaşlar söylediler. Kıymetli basınımız, tabiî ki, 
demokratik rejimde Parlamentonun çalışışını halka 
yansıtacaktır, millete yansıtacaktır ki, onlar da seçtik
lerini tercihte yanılıp, yanıltmadıklarını arılayabilsin
ler. Yalnız, kıymetli basınımızın gösterdiği bu hassa
siyeti, «Dandy, dandy; 28 000, 50 000», diye man
şetlerin aynı şekilde, burada ciddî konuşmalar yapıl
dığı zaman da, Mecliste ciddî müzaekreler yapıldığı 
zaman da göstermesini diliyoruz. Sadece cebinde si
gara yakan mebusları manşete atıp da, aylarca çalı
şılmış Hariciye bütçelerine bir satır vermeyen basını 
da, ciddî ve Türk kamuoyuna doğru bilgi veren bir 
basın olarak nitelendirmek imkânsızdır. («Bravo» ses
leri, alkışlar) Ama, eğer bir eksiklik varsa, sadece 
basının değildir. Nerededir bizim Meclislerimizin 
Başkanları? Günlerdir bize ithamlar yöneltiliyor, kü
für mektupları alıyoruz 5 000 lira daha fazla mı in
diriyorsunuz cebinize?» diye. Nerededir bizim Mec
lis Başkanımız, nerededir Senato Başkammız? Eğer 
bu iddia doğru değilse, sayın Komisyon Başkanının 
açıkladığı gibi ise, sayın Maliye yetkililerinin açıkla
dığı gibi ise, niçin Meclis Başkanımız ve Senato Baş
kammız basına ve TRT'ye «Aslı yoktur»ı diye bir de
meç vermezler; aslı varsa Parlamentoyu niçin uyar-
mazlar; Parlamentoya yöneltilen bu ithamlara seyirci 
kalırlar? 

Sayın Köker, yaptığı bu açıklamayı, yurda avdetin
den sonra bir basın toplantısı düeznleyerek niçin yap
mamıştır? Basın toplantılarını sadece birbirimizi suç
lamak için mi düzenleyeceğiz? Demokratik rejime yö
nelmiş olan bu ağır ithamı karşılamak için niçin el
birliği yapmadık? 

Arkadaşlarımız gruplarda, komisyonlarda rey ver
diler; sonra grup sözcüleri olarak, akşam, «Meclis sa
ati», nda 22.05'te köylere uzanacağı için grupları adı
na hamaset konuşmaları yapıp bu maddeyi reddede
ceklerini ilân ettiler. 

Arkadaşlar, komisyonlarda rey verip sonra da 
22.05'te «Meclis Saati» nda vatandaş duysun diye ak
sini beyan etmek, parlamenterlikle, dürüstlükle bağ
daşmaz. Lütfen, ya olduğumuz gibi görünelim, ya da 
göründüğümüz gibi olalım. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Eğer bir tariz veya bir espri değilse, sayın Ölç-

men'in beyanlarında bir noktaya dokunmak istiyorum: 
Jaym Ölçmen, söz sıranızı, Karma Komisyon Başka
nına bendeniz vermedim, Tüzüğümüzün 62 nci mad
desi verdi. Ben bunu hatırlatmak istiyorum. 

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına sayın Oğuz'da. 

Buyurun sayın Talât Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Günlerdir kamuoyunu ve Türk basınım işgal eden 

bir mesele, kanun halinde Yüksek Parlamento huzu
runa getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunlar, müzakere edildik
ten sonra Türk kamuoyunun malı olmak suretiyle ta
rihe intikal ederler ve Meclisin arşivlerine intikal et
mek suretiyle ilerideki nesillere, karar vermek bakı
mından, emsal teşkil ederler. 

Değerli arkadaşlarım, bir yasa Millet Meclisine gel
dikten sonra, Millet Meclisinde müzaekre edilir; ka
bulü müteakip Cumhuriyet Senatosuna gider. Cumhu
riyet Senatosunda Millet Meclisi metni benimsendiği 
takdirde yasa kanunlaşır, benimsenmediği takdirde, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre, karma komisyon 
kurulması suretiyle 3 metin halinde Yüce Parlamen
tonun huzuruna gelir. 

Kânıma göre, Karma Komisyonun metni, bilhassa 
(d) bendi Anayasanın 92 nci maddesine aykırıdır ve 
(d) bendi, gerek emeklilik ödeneği yönünden, gerek
se kesenekler yönünden doğrudan doğruya bir fazlâ-
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lığı ihtiva edecek şekilde bir meblâğı ihtiva etmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 92 nci mad
desinin sarahati tetkik edildiği takdirde, Millet Mec
lisinde müzakere edilen bir yasa, zabıtlara intikal eden 
suretiyle Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilir. 
Cumhuriyet Senatosuna intikal eden şekli zabıtlara 
geçtikten sonra 2 metin meydana gelmiş olur. Karma 
Komisyon, Anayasanın 92 nci maddesine göre, Millet 
Meclisinin metni ve Cumhuriyet Senatosunun metni
nin hudutları içerisinde kalmak suretiyle bir metin 
hazırlamak mecburiyetindedir. Yani, Millet Meclisin
de müzakere konusu olan meseleler zabıtlara intikal 
ettikten sonra, bu zabıtlara intikal eden sorunların dı
şında, meselelerin dışında herhangi bir metni, Karma 
Komisyon, ele almak suretiyle, bir metin haline ge
tiremez. Cumhuriyet Senatosuna intikal eden şekli ile 
zabıtlara intikal ettikten sonra hâsıl olan metin dışın
da, gerek Millet Meclisi metni dışında, gerek Cum
huriyet Senatosunun metni dışında, Anayasanın 92 nci 
maddesinin sarahati karşısında, Karma Komisyon, (e) 
fıkrasını ilâve etmek suretiyle yeni bir metin oluştur
ma salâhiyetini ve vazifesini haiz değildir. Bu, Anaya
sanın 92 nci maddesine ters düşmektedir. Değerli 
arkadaşlarım, yasalar hazırlandığı zaman, yasaların 
temeli bulunan Anayasa ilkelerinin ışığı altında hazır
lanması ve bu şekilde oluşturulması gerekmektedir. 

(d) fıkrası, Karma Komisyonda aldığı şekliyle, 
Anayasanın 92 nci maddesine aykırıdır. Bu bakım
dan, Yüce Meclisin, ya Millet Meclisi metnini veyahut 
da Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemesinde si
yasî ve hukukî zaruret mevcuttur. Çünkü, (d) fıkrası, 
doğrudan doğruya Millet Meclisinde olan müzakere
lerden ve fikir teatilerinden sonra Meclis zabıtlarına 
intikal eden metnin dışında kalan bir metindir. Cum
huriyet Senatosunda olan müzakerelerin dışında ve 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarına intikal eden metnin 
dışında, Karma Komisyon metni (d) fıkrası olarak ka
bul etmiştir ve bunun kabul edilmesi Anayasa huku
ku kurallarına aykırı bulunmaktadır. 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupu olarak. Millet Meclisi metnine oy vereceğiz. 
Nitekim, Millet Meclisi metnindeki müddet, elde ol
mayan sebeplerden dolayı müddetini kaçıran, müdde
tini geçiren avukatlar için, mühendisler için, serbest 
meslek sahipleri için, emekli keseneklerini yatırmak 
suretiyle tanınmış bir müddettir. Nitekim, Cumhuri
yet Senatosu bunu genişletmiş bulunmaktadır. Biz 

Grup olarak Millet Meclisi metnine oy vereceğiz, 
Görüşlerimiz bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
Muhterem arkadaşlarım, açık oylama işlemi devam 

etmektedir. Oyunu kullanmayan arkadaşlarımın oyla
maya katılmalarını rica ediyorum. 

Şimdi, söz sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na sayın Aygün'de. Buyurun sayın Aygün. 

-A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Anka
ra) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili ar
kadaşlarım; 

Burada ne zaman bir kanun görüşülse, ne zaman 
bir kanun üzerinde siyasî parti grupları fikirlerini be
yan buyursalar, daima, şu kürsüde konuşurken, ken
dileri hakkında kamuoyu ne karar verecektir endişesi 
ve telâşı içinde bulunmaktadırlar. Ve, bu da, bu ha
reket tarzı da, daima, burada konuşan hatibin kanaa
tini ve fikriyatını, vicdanının sesini ve mantığının ka
rarını yanıltmakta, başka istikamete çekmektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar her 
kanunda işlediğimiz bu yanlış tutumu bu kere de gör
menin ve hazır, bir fırsat düşmüşken, bu huşa işaret 
etmenin düşüncesi ve duygusu içerisinde huzurlarınız
da bulunmaktayım^ 

Burada çıkarılan kanunlarda, eğer bu kanunlar, 
bilhassa muayyen meslek gruplarını ilgilendiriyorsa, 
kamuoyunun, birtakım siyasî hesaplar içersinde, ken
dilerinin yanında olmasını isteyen siyasî düşüncelerle 
hareket ediliyor ise, burada konuşan hatip arkadaşım 
bu fikirlerini beyan ederken, vicdanını ve mantığını 
dile getirirken bu tesirin altında kalıyor ise, naçiz ka
naatimizce, görevini yapmıyor demektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada âdeta seçmene selâm 
veren eda içersinde kamuoyunun muayyen kesimle
rine de selâm veren hatip arkadaşlarımızı çok dinle
dik. Kanunlar üzerindeki mütalaalarını bu istikamet
te değerlendiren arkadaşlarımızı çok dinledik. 

Sevgili arkadaşlarım, kamuoyu çok değerlidir; ama 
kamuoyu sizi buraya akıllı adam diye, sizi buraya, 
kendisi toptan gelemediği için, zannediyorum - yanlış
lık yoksa hesabımda - 70 bin kişiyi temsilen bir par
lamenteri buraya kendisinin sesini duyurabilmesi için 
göndermiştir. 70 bin kişinin mütalaasını almanız müm
kün olmayacağına göre, «İçimizde akıllı adam, bu 
Parlamentoya giden kişidir; o bizim haklarımızı ko
rur ve memleketin birçok gerçeklerini nazarı itibara 
alarak en iyi şekilde kanunları çıkartır», diye gönder
miştir. 
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Ben üzüntü ile ifade edeyim, kürsüye çıkan arka
daşlarımızda, kendilerine, kamuoyu diye nitelendiri
len vatandaş kitlesinin vermiş olduğu bu hakkı ve bu 
salâhiyeti kullanmak yerine, âdeta kamuoyundan en
dişe eder, kaçar, korkar gibi bir eda ile kamuoyunda 
puan toplamanın çabasını ve garip çalışmasını görmü-
şümdür. 

Değerli arkadaşlarım, kamuoyundan evvel, değerli 
parlamenter arkadaşlarım kendi vicdanlarından mesul -
dürler. Kamuoyundan önce, vicdanlarından korkmak 
mecburiyetindedirler. Eğer vicdanlarında yaptıkları 
muhasebenin sonucu vardıkları neticeyi değil de, şu 
veya bu düşünce ile birtakım siyasî yatırımları bu kür
süye getiriyorlar ise, o parlamenter en azında.n kendi
sine tevdi edilmiş olan görevi yapmıyor demektir. Gö
revini yapmayan parlamenterin burada puan toplamak 
edası ile konuşmalar yapmasını bir bakıma yüksek 
huzurlarınızda tel'in etmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu tip kanunlardan sonra da, 
bu kere huzurunuzda, Parlamentoyu ve daha doğrusu 
parlamenteri ilgilendiren bir kanun geldi. Kanunun 
teknik bHgisini yüksek huzurlarınızda biraz önce Ko
misyon Başkanı arkadaşımız açık ve seçik dile getirdi. 

Şimdi, Komisyon Başkanının bu teknik izahatı üze
rinde bir mütalâada bulunmam mümkün değil; ka
naat izhar etmem de mümkün değil. Çünkü, bu mese
le, bu teknik izahattan sonra, buna inanan veya inan
mayan her aziz ve değerli parlamenter arkadaşımın 
başka düşünceye saplanmadan, kendi vicdanında yapa
cağı muhasebe ile varacağı neticeye göre oyunu de
ğerlendirmesi icap eder kanaatimi yüksek huzurları
nızda kuvvetle ve İsrarla arz ve ifade etmek istiyorum. 

Burada salâhiyet taşıyan arkadaşlarım gibi, bazı 
siyasî parti grup başkanvekilleri gibi, burada kalkıp 
siyasî ortamı tahrik edici birtakım beyanlarda bulun
mamız mümkündür; ama ben o yolu seçmeyeceğim. 
Kanun hakkındaki kanaati, değerli parlamenterlerin 
yegân yegân mantık ve vicdan süzgeçlerinden geçire
rek oylarını kullanmalarını her siyasî partinin değerli 
üyesinden arz ve rica edeceğim. Ama, bunun yanı 
başında bir hususu belirtmek istiyorum, Kendimizi, 
şahsiyetli olarak, kamuoyu önünde, hakikaten içimizde 
taşıdığımız fikirlerle mücadele eder kılmadığımız müd
detçe, parlamenterlik vasıflarımızı kaybederiz. Neyi 
arıyorsanız, neyi düşünüyorsanız, hangi kanaati besli
yorsanız;, Yüce Türk Parlamentosunun haysiyetini an
cak onu savunmalka koruyabilirsiniz. Yoksa, bu kür
süde her zaman kamuoyuna birtakım tahriklerle, sem
patik görünmek için yapılan konuşmalar fevkalâde 

kolaydır*. Dünyada en kolay konuşmalar, inanınız ki, 
sadece ve sadece bu türlü konuşmalardır. 

Sevgili arkadaşlarım, kendisini güçlü gören parla
menter arkadaşım fikrini açıkça ifade edebilmelidir. 
Kulislerde başka türlü, özel toplantılarda başka türlü, 
bu kürsülerde başka türlü konuşan arkadaşlarım, en 
azından, parlamenterlik vasfını kaybetmeye hak kaza
nan insanlardır. 

Onun için, ben, aziz parlamenter arkadaşlarımın 
bu noktada fikri ile vicdanı ile hür ve cesur olarak ha
reket etmesini huzurlarınızda ifade etmek düşüncesi 
ile geldim ve bu hususu belirttikten sonra, kanunun 
hangi şekilde olursa olsun çıkarılışında arkadaşlarımın 
böyle hareket etmelerini beklediğimi, Parlamentonun 
yüksek haysiyeti ve şahsiyeti için düşündüğümüzü ifa
de etmek istiyorum. 

Bu konuda zamanınızı işgal ettiğim için hepinizden 
özür dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum efen
dim. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aygün. 
Şahsı adına konuşmak üzere buyurunuz sayın 

Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz yasa teklifi her üç metin 

ile haksızdır, adaletsizdir, hakkaniyet ölçüleri ile bağ
daşır yanı yoktur. Millet Meclisi metni, sadece avu
kat, doktor ve mühendis gibi üç meslek grupunun ser
best çalışanına borçlanmak hakkı tanımaktadır. Bu ül
kede çalışan başka kamu görevlilerinden veya emeği
ni kiralayan insanlardan, borçlanma ve haksız şekilde 
geçmişte borçlanma imkânını kaybeden başka mes
lek grupu yok mudur? Bir kere, kanun teklifi, teklif 
olarak haksızdır, adaletsizdir. 

ikincisi; Senato metni biraz daha haksız, biraz da
ha adaletsizdir. Şöyle ki: Bu mevcut haksız ve ada
letsiz ilkeleri getiren teklif, yalnız hukukçuların işe 
başladığı tarihten itibaren borçlanmasına olanak tanı
yor, diğer meslek gruplarına ise sadece müktesepleri 
üzerinden borçlanma imkânı vermektedir. Yani, iki 
sosyal hak merdiveninde olan insandan hukukçu ola
nı 18 - 20 bin lira öderken; doktor ve mühendis, du
rumuna göre, 180 - 200 bin lira borçlanma imkânına 
kavuşmuş olacaktır. Senato metni de haksızdır, ada
letsizdir, adalet ilkelerine uygun bir teklif değildir. 

Gelelim Karma Komisyon metnine: Karma Komis
yon metni direkt mebus maaşını artırmıyorsa, endi-
rekt olarak mebus maaşını artıracaktır. Milletvekili 
ve senatörlerden başka, kamu görevi yapıp da hem 
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emekli rr\aaşmj alıp, hem de kamu görevi karşılığı 
maaş alan başka bir sosyal grup var mıdır? Yoktur. 
Bunu yerine getirerek borçlandığında, farzedelim ki, 
dört sene daha senatörlüğe devam edecek, 1 000 + 200'-
den 280 küsur lira (sayın Başkan söyledi) kesenek 
kesilecek; buna karşılık, derhal emekli olacak, bir 
taraftan mevcut 16 bin küsur lirayı alacak, diğer ta
raftan da ayrıca emekli maaşı olarak 10 bin lira net 
ilâve almış olacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu kanun bunu da 
getiriyor ve bunu aramızda tartıştık biliyorsunuz. Bu 
yasa, birinci metni ile haksızdır, yani Millet Meclisin
de kabul olunan metni ile haksızdır, adaletsizdir. Sos
yal gruplar arasında ayırıcıdır, bölücüdür, hak dağıt
mamaktadır, belli hakları zan altında bırakmaktadır. 
Sadece belli meslek grupunun hakkını korumakta
dır. 

Senato metninde çok daha adaletsizdir. Sadece 
avukatlara, işe başladıkları tarihten itibaren başlama 
olanağını vermektedir ki, bu çok daha haksız, adalet
siz ve bu Parlamentonun kişiliğine, haysiyetine, onu
runa gölge düşürücü bir nitelik taşımaktadır. 

O nedenle, sayın Komisyona özellikle istirham edi
yorum : Parlamentomuzu, günümüzün Türkiye'sinde, 
herkesin gözleri bu Mecliste olduğu bir dönemde, 
Silâhlı Kuvvetlerin içinden alın da, ta toplumun di
ğer sosyal gruplarına kadar çalkantının ve yaygınlığın 
devam ettiği, tartışmaların sürdüğü bu ortamda Par
lamento üyeleri, haysiyetlerini, onurlarını, kendilerinin 
imkânlarına yeni imkân katarak korumaları mümkün 
değildir. 

Parlamento üyeleri, mevcut imkânlarına yeni im
kânlar katıp onurlu olmanın yolunu bulamazlar. Par
lamentonun üyeleri, Türk ulusunun yararına, onun 
bölünmezliğine, onun geleceğine doğru ne kadar tu
tarlı olurlarsa, ne kadar halktan yana olurlarsa, ne 
kadar halkın - kendi haklarını korumaya çalıştıkları 
gibi - emekçi halkın haklarını korumaya çalışırlarsa, 
o zaman tutarlı olurlar, halkın gönlünde, halkın nez-
dinde itibar kazanmış olurlar. 

Sayın Komisyonu göreve çağırıyorum. Bu haksız, 
adaletsiz teklifi geri almasını öneriyorum. 

Saym Meclise saygılarımı sunuyorum. Teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Genç, teşekkür ederim. 
HASAN ÖZÇELtK (Ankara) — Mebusluk beda

va diye teklif ver öyleyse. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Ben senin gibi 

toprak ağası değilim. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Babamdan kal
dı, senin gibi çalmadım. 

BAŞKAN — Sayın özçelik, rica ederim efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Benim mülkiyetim 

yok ki çalayım. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Çalarsın, çalarsın. 
BAŞKAN — Sayın Genç, rica ederim. Burada ko

nuşmanız kâfi gelmedi mi efendim? 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

şimdi burada belli bir mülkiyet ortamına... 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Şimdi burada, 

belli bir çalışma düzeni içinde sosyal düzenini kurmuş 
olan arkadaşım bana böyle bir lâf söylüyor. 

BAŞKAN — O da ayrı bir iş efendim, yeter. 
Burada konuştunuz. Burada müddetinizi de tamam
ladınız. Keşke tamamlasaydınız burada. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Şimdi bura
da, sayın Genç «çalmadım» deyince suçlu mu ol
du yani? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-

KER (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Sayın Başkan, 
cevap vermek üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel bir söz talebi yar. 
Sayın Demir buyurun efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; müzakere edilmekte olan ka
nun üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere bu 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, grup adına yapılan ko
nuşmaları ve kişisel olarak yapılan konuşmayı dik
katle dinledim. Bazı sözcülerin, Parlamentonun so
nunu davet eder bir jurnal edası içerisinde, bazı 
mihraklara çanak tutar üslubu ile konuştuğunu da 
bizatihi müşahede ettim. Şayet, bu Parlamentonun 
haysiyetini, vekarını ve millet iradesinin üstünlü
ğünü bir kere daha tescil ve kurtarmak istiyorsanız, 
basında ve çeşitli mihraklarda istismar edilen parla
menter maaşları üzerine ve Parlamento üzerine ko-
panlmak istenen spekülasyonun» bugün hâlâ omu-
zunda parlamenterlik mesuliyetini taşıyan şerefli, en 
az kendi şerefime inandığım kadar şerefli tüm Par
lamento üyelerinin bir şey yapması, açtkça ve mert-
çe, kamuya bu kadar Parlamentoyu kötü göstermek 
üzere kâh içinde, kâh basın mihrakiyle bu kadar 
spekülasyon yapıldıktan sonra, şayet bu tehditler 
mevcut parlemeraterlerin yegân yegân seçilmemde-
rini temin zımnında ve 'bir seçim tehdidi ise; benim 
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anlayabildiğim seçkin .adam, demokrasinin gerçek 
ruh ve lafzına inanmış adam, seçilmeme pahasına bu 
işin neticeye, Komisyondan geldiği gibi neticelendi
rilmesine oy verir. Kişisel kanaatimi söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, niçin bunu söylüyorum? 
Tabiî, lafımın önünü arkasını biraz açacağım: 

Şahsen taaccüp ederek, özür dileyerek söylüyo
rum: Parlamento maaşından başka, yan geliri olan 
orta halli bir çiftçi çocuğuyum, içimizde memurluk
tan «ip Allah, sivri külah» gelmiş insanlar var, ar
kasından dayanacak bir dayanağı yok. Aldığı 16 bin 
lira maaşla, şayet bir antikonte iş peşinde, üçkâğıt
çılık peşinde - ki tenzih ederim hepinizi - dolaşmı
yorsa, - ki dolaşmaz her Parlamenter arkadaşım, o 
dilek ve temennideyim - gelen ziyaretçilerinizin içti
ği çay çorba ve kahve helâl olsun ve altındaki dönen 
arabanın tekerleğinden, şayet şahsî araban yoksa pi
yasa rayiçlerine göre kiraladığın arabaya kadar, bir 
Parlamenterin nasıl bir maddî külfet altında olduğu
nu takdir etmemeniz için gayri meşru kazanç pe
şinde olmanız lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, yetsin artık. Seçmenine gö
re seçilen adam, vicdanının ve aklının arasındaki köp
rüden geçer. Seçilmek senin tapunda değil. Seçmen 
seni beğenirse seçer, beğenmezse dış tutar. Bu kadar 
güdük demokrasi anlayışına sahip olmak demek, za
ten esasında bu düşüncenin psikozuna kapılmış insanı 
seçerken, seçen yanlış seçmiş demektir. {C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler) Bu nedenle, hiç kimse sözü
mü, öyle gülücüklerle karşılayarak değil, gülücük
lerle bunu karşılamak isteyenlerin en az taşıdığı sı
fatı müdafaa ediyorum, kendi şahsını değilse bile... 

Muhterem arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; ko
nuşmam tamamen kişiseldir. Demokrasinin ruh ve 
lafzına ve gerçek demokrasiye göre seçilmiş adam, 
en iyi adam veya en-az hatalı adam demektir. 

Türkiye'nin mukadderatını elinde tutan Parla
mento, Türkiye'nin, harp ve sulh kaderine kadar 
imza koyan Parlamento, büyüyen ve daha da büyü
yecek olan Türkiye'nin 150 küsur milyar liralık büt
çesine imza koyan Parlamento, en tabiî bir kanun 
tashihinde - burada çok güzel söyledi sayın Kö-
kcr, şayet iki Meclisin saygı değer Başkanları bu di
rayeti göstermiş. olsalardı, hem Senatonun hem Mil
let Meclisinin Başkanları bu dirayeti göstermiş olsa
lardı - bugün bazı ağızlara bu kürsüden, Parla
mento kürsüsünden spakülasyon yapma fırsatım 
vermeyecekti.. 

Bü M saygı değer (Başkanı da, bu kanun bugün 
burada ne şekilde neticelenirse neticelensin, sadede 
davet ediyorum. 

Bir müessese önce kendi şahsiyetini korumakla 
mükelleftir; kimse bunun aksini iddia edemez; ak
sini iddia edenin, taşıdığı fikrin altından başka bir 
mana - istedikleri kadar îtiraz etsinler - çıkar ve 
bunların demokrasiciliğine, Parlamentoculuğuna inan
mam. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; hakikaten bu maaş şu 
olmuş bu olmuş, bu para artmış artmamış meselesi 
değil; grupu adına veya şaltosı adına lâf edip de, hele 
hele Komisyonda bumun altına çeşitli partilere men
sup değerli üyeler imza koyduktan sonra; grupu 
adına edilen bu lâfları paMtislinin grupunda müzake
re edip bir karara bağlamadan buraya gelişleri ve 
kendü şaihsiyeiüeririi de küçük düşürecek bu kürsüde-
İki sözlere muhatap oluşlarını yadırgadım. İnşallah. 
ibür dana herhangi bir kanunun çıkışında böyle bir 
hadiseye vesile verecek tutum içerisine girilmez, 

Bu düşünce ve bu duygular içerisinde Parlamen
to üzerine, parlamenter üzerine yürütülmüş olan gerek 
basında yürütülmüş olan, gerek, birçok çevrelerden 
uzatılmış dili toptan reddediyorum, şahsım" adına red
dediyorum, nehyediyorum. 

Yüce Parlamentonun şahsiyetini bir kere daha, bu 
vasile ile kişisel olarak savunduğumu, sizlere bu ve
sile ile saygılarımı sunduğumu arz ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Demir. 

SBBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Komisyon
dan bir şey öğrenmek istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir noktayı ifade ettikten sonra so
ru sorabilirsiniz efendim; bendeniz bir noktayı ifa
de edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyon Ra
poru ve metsinler üzerindeki müzakereler şu anda ta
mamlanmış bulunuyor, daha doğrusu, tamamlan
mak üzeredir. Yalnız sayın Karma. Komisyon Baş
kanına söz verme imkânından mahrumum. Omı ifa
de etmek istiyorum. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (C. S. Ankara Üyesi) — Sorular var sayın 
Başkan; iki sual oldu. 

BAŞKAN — SoruLara cevap verme imkânınız var 
efendim. 

Sayın Ataman, soru soracaflcsınız. Yerinizden ifade 
etmek mümkün mü efendim? 

—•611 — 



M. Meclisi B : 103 20 . 5 . 1976 O .: 1 

NEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Kürsüden 
tercih ederim efendim, izaha muhtaç olduğu içlin. 

BAŞKAN — Ama bu imikândan da malesef mah
rumum. 

/SBBATİ ATAMAN (Zonguldak) — O halde vaz 
geçtim. 

«BAŞKAN — Lütfedin efendim. İçtüzüğe uy-
ma'k suretiyle belki bize yardımcı alacaksınız. Ben
deniz tekrar ederim efendim. 

ıSBBATt ATAMAN (Zonguldak) — İzaha muh
taç olduğu için, ancak kürsüden ifade ermek müm
kün. 

(BAŞKAN — Ama İçtüzüğümüz.. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Vaz geçtim 

sayın Başkan. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

sualıim var. 
ıBAŞKAN — Saym Ölçmen, sorunuz var, bu

yurun efendim. 
IÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Balkanım, 

kürsüden de ifade ettiğim gibi, sayın Komisyon 
Başkanımıza cevap verme fırsatı yaratabilmek için, 
kürsüden -arz ettiğim suallı, kendilerinin cevaplandır
ması ricaısıyle zaltıaüindz vasııtasıyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER ÖLÇEN (Konya) — (e) fıkrasının, aca

ba mefhumu muhalif inden atıf yapmaık suretiyle, 
«1000 + 6Û0'den hak kazanmış olabilirler parla
menterler» şeklinde bir tefsire mahal verecek bir 
muhtevası var mıdır, yök mudur? Komisyon Başka
nının. bunu cevaplamalarını zaıtıâ-lliniz vasııtasıyle rica 
ediyorum. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ölçmen, 
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bir hususu tavzih etmek «itiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurunuz Saym Alltmışyedioğlu. 

-. .MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 
Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Köker, bütün siyasî 
partilerin temsilcileri, Komisyonda bu kanun teklifi
nle imza koymuşlardır, demektedir. Bendenizin imza
sı olmadığını, zapta geçmesi için beyan ediyorum. 
<C. H. P. ve M. S. P. sıralarından gülüşmeler) 

ıBAŞKAN — Sayın Alitimışyedioğlu, benim elim
deki basılı metinde, imzanız bulunmadığına dair bir 
kayıt yok. 

MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 
Bendekinde var. 

'BAŞKAN — Ek 4'ü lütfedin, bendeniz okuyayım 
yardımcı olmak için. 

(Sayın Yiğit Köker (imzası var), Hüseyin Abbas 
(imzası var), İbrahim Tevfik Kutlar (imzası var), 
Zeyyat Bayıkara (imzası var), Sedat Akay (imzası 
var), Başkanveki'li Hasan Güven (Muhalifim, söz 
halkjkrm saklıdır), Niyazli Unsal (imzası var), Ah
met Özmumcu (imzası var), Engin Unsal (imzasj 
var), İlhan Ersoy (imızası var),; Mehmet Alitmışyedi
oğlu (imzası var), Ahmet Duralkoğlu... 

MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Halkkaniyet ölçüleri içinde zatıâiiniz bir hususu tav
zih ediyorsunuz, öteki hususu tavzih etmiyorsu
nuz. Biz doğrusunu ortaya koyuyoruz. Ek - 3'te var. 
Ek - 41te «İmzası bulunamadı» kaydı var. Doğru 
tavzihi bendeniz yaptım efendim. 

Karma Komisyon Başkanı sayın Köker, cevap
larınızı bulunduğunuz yerden ifade edebilirsiniz. 

ıKARMA KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ
KER (C. Senatosu Ankara Üyesıi) — Arz edeyim 
efendim. 

/Sayın ölçmen'in ifade ettikleri maıhzur kanunla 
gelmeyeceCctir. (e) fıkrasının ikinci satırında «1905 
sayılı Kanuna tabi olanlardan emeklilik mükte
sepleri 1 ndi dereceye gelmiş bulunanlar hakkında 
1QQQ- + 600 göstergesinin uygulanacağı» haklkındalkli • 
hüküm, sadece 1 nci derecenin son kademesini mük
tesep hak aylığı olarak alanlara 10,00 + 60û'ün uy-
gulanacağr, bilfarz 2 nci dereceden, 3, ncü derece
den, 4 noü dereceden maaş alan bir parlamenterin, 
emöklillük müktesebinim 1 nci derecenin son kademe
sine gelmeden, 100,0 + 600 gös'tergesıinden istifade 
ekmesinin mümkün olamayacağını hükme bağlamak
tadır. Kürsüde de ifade ettiğim gibi, bu kanun erndkM 
borçlanmasını getiren bir kanundur; buna atıf yapıl
mak suretiyle, Sosyal Sigortalara prim ödeyen bir 
arkadaşımızın, Emekli Sandığına iştirakçi veya tev-
dialtçı olarak 100)0 + 600 üzerinden emekli keseneği 
ıkesitiirmesi mümkün değildir. 

Bu arada müsaade buyurursanız Sayın Başkan, 
Sayın Genç de bir sual sormuşlardı ona da cevap 
vermek istiyorum. 

Türkiye'deki 5434 sayılı Kanuna göre ve diğer 
mevzuata göre, 10 bin lira emekli maaşı bağlanan 
kimse yoktur. Bu muhaldir, hilafı hakikat bir miktar
dır. En yüksek dereceden 30 sene 35 sene hizmet et-
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miş bulunan bir devlet memurunun eline dahi, 6 bin 
lira civarında emekli maaşı geçmektedir. 

Yine Sayın Genç arkadaşım ifade ettiler, tavzihi
ni istedikleri için söylüyorum; bu kanun kabul edil
dikten sonra herhangi bir parlamenter arkadaşımı
zın (kendi tabirleriyle) damdan düşer gibi derhal 
Emekli Sandığına müracaat ederek emekli olması da 
mümkün değildir. Emekli olabilmek için, kanunları
mıza göre, erkekse asgarî 25 yıl hizmet etmesi, ka
dınsa 20 yıl süre ile Emekli Sandığına prim ödemiş 
olması gerekmektedir. 

Yine şunu da ifade ediyorum : Sayın Genç arka
daşım «Var mıdır?» dediler; «Bu kanun adaletsiz
dir» dediler; (d) fıkrasında Sayın Genç arkadaşımın 
kürsüde iddia ettiklerinin hilâfına sadece doktorlara, 
sadece avukatlara, sadece mühendislere değil; - çok 
beğenmediğim kendi tabirleriyle ifade ediyorum -
tüm emekçilerin bu kanundan yararlanmasına müte
dair (d) fıkrasını okurlarsa, tüm emekçilerin geçmiş 
hizmetlerini borçlanabilecek olanaklar da getirilmiş
tir. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köker 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Komisyon ra-
porlarıyle metni üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunuyor. 

Şimdi çerçeve 1 nci maddeye bağlı geçici 1 nci 
madde ve çerçeve 2 nci maddeye bağlı ek 1 nci mad
de hakkındaki Karma Komisyon, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinin kabul ettiği metinleri Ana
yasanın 92 nci maddesindeki sıraya göre, yani önce 
Karma Komisyonun kabul ettiği metni, sonra Cum
huriyet Senatosunun kabul ettiği metni ve daha son
ra da Millet Meclisinin kabul ettiği metni Yüksek 
Heyetinizin oyuna sunacağım. 

Bu nedenle şimdi, Karma Komisyonun metnini 
tekrar okutuyorum : 

(Karma Komisyon metni tekrar okundu). 
BAŞKAN — Karma Komisyonun metnini tekrar 

okutmuş bulunuyorum. 
Karma Komisyonun okunan metnini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... "Kabul etmeyenler... 
Karma Komisyonun metni kabul edilmiştir. 

Kabul edilen Karma Komisyon metniyle madde 
kesinleşmiş olup, teklif bu şekilde kanunlaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaya iştirak 
etmemiş sayın üye var mı efendim?.. Yok. Açık oy

lama işlemi sona ermiştir; kupayı Başkanlık Diva
nına veriniz. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — 1824 sayılı Kanunla ilgili müzakere
lere geçiyoruz. 

Komisyon?.. 
SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Komıisyonu bu

lalım efendim,, 
BAŞKAN — Komisyon olmadan müzakerelere 

ıbaşlamamız mümkün değil. Anayasa Komisyonun
dan kimse yok mu efendim?.< 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Komisyon üyesi
yim efenidlJm. 

BAŞKAN — Saym Dengiz, Komisyon üyesi 
olarak size özîel bir yetki belgesi verdiler mü efen
dim? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Hayır efendim ver
mediler; kabul buyrursıanız otururum oraya. 

BAŞKAN — Benim elimde değil Sayın Dengiz. 
Sayın İslâm? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Diğer üye

ler burada ise, ben buradayım efendim. 
BAŞKAN — Üye olarak buradasınız. Sözcü? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sözcü ve 

Başkan değilim. 
BAŞKAN — Bıaşkanvekilı'i de değilsiniz, 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Görevli 

de değil'iim efendim, sadece yerimi aldım. 
'BAŞKAN — Bu sekilide bunu da görüşmemiz; 

mümkün değildir, Komisyon bulunmadığı için erte
leme durumundayız. 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı : 
175 ve 175'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon? Sayın İslâm, Komisyo
nun Başkanı olarak... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Başkam 
ve Sözcüsüyüim efendim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun da üyesi 
olarak... 
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NADİR LÂTİF ÎSLÂM (Sakarya) -^ Üyesîyfa 
tefend'iimM 

'BAŞKAN — Komisyon yerini aüdiv Hükümet?: 
Yek. Hükümet bulunmadığından bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmüşibir., 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5.3. 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) 

iBAŞKAN — Komisyon?.. Yok. İdareci Üye?.. 
Yok; Ertelenmlişitir. 

7. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı?.. Burada. Hü
kümet?.. Saym Sosyal Güvenlik Bakanı yerlerini al
dılar, 

Raporun okunup okunmaımaSı hususunu oyları
nıza sunacağım: 

Raporun okunmaması hususunu kabul edenler... 
Kabul demeyenler... Rapor okunmayacaktır. 

Kanun tasarısının tümün/ün müzakeresine geçmiş 
bulunuyoruz., Söz isteyen sayın üye?.. Yok grup
lar aldına söz takibi yok., 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Birinci maddeyi okutuyorum: 

Muhterem arkadaşlarım; 5434 saydı T. C. Emek-
M Sanfciığı Kanunuma 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
Ek 6 scı Maddenin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
4 Ek ve Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dalir Kanun 

(1) 196 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayıh Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
48 nci Genel Konferansında 9 Temmuz 1964 tarihin
de kalbul edilen, «İstihdam Foliitıikasıyle ilgili 122 
sayılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuş
tun;. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?./ Yok. Maıdideyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..± Kabul 
edilmiştir, 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
•Maldde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ısiteyen sayın 
üye?.. Yok< Maid'deyi okunan sekiyle oylarınıza su
nuyorum: Kalbul edenler... Eitaıeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü malddeyi okutuyorum: 
'Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen saym 

üye?... Yok. Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.,, K<aıbul; 

edilm%tir. 
Lehfte* aleyhte söz isteyen saym üye?.. Yok. Ka

nun tasarısı açık oylarınıza sunulacaktır^ Açık oy
lama, kupa sıralar arasımda dolaştırılarak ikmal edi
lecek ve bilâhara da kürsüdeki yerine konulmak su-
reföyle devam olunacakltır., 

Kupayı sıralar anasında dolaş/tırın< 

Tasarısının (S. Sayısı : 279) açık oylama sonucunu 
'arz ediyorum: 

Açık oylamaya 269 sayın üye katılmış; 259 ka-
ıbul, 5 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 

•Böylece, kanun tasarısı Mec&knîzce kalbul edil
miş bulunuyor^ Hayırlı olmasını temenni ederim^ 

III. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

8. — Milletlerarası Çalışma örgütü Anayasa 
Tadil Belcesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 
199) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 8 nci sırasında yer 
alan, Milletlerarası çalışma Örgütü Anayasa Tadil 
Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunacağım: Raporun okunmaması hususunu ka
bul edenler.:. Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması husufu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum:. 
MiiHetterarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil 

Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasansr. 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma örgütü 57 
nci Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1972 
tarihinde kabul edilen «Milletlerarası Çahşma Örgü
tü Anayasası Tadil Belgesinin» onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

(1) 199 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir . 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki birleşimde 
gündemimizin 8 nci sırasında yer alan ve kabul bu
yurduğunuz görüşmesi tamamlanan Milletlerarası 
Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
açrk oylaması yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizin 7 nci sı
rasında yer alan İstihdam Poütakasiyle ilgili 122 sa
yılı Sözleşmenin onaylanmasına dair kanun tasarısı
nın açık oylama İşlemi devam etmektedir. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?... 
Açık cylamaya iştirak etmeyen sayın üye?... 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
İstihdam Polütükasiyle ilgili 122 sayılı Sözleşmenin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının (S. Sayısı: 196) Açık oylamasına 35 sayın 
üye katıî.nış; 34 kabul, 1 ret' oyu kullanılmıştır. Bu 
şekliyle önümüzdeki birleşimde tekrar açık oya su
nulma zarureti hâsıl olmuştur. 

Aynı nedenle çoğunluğumuz kalmadığı anlaşıldı
ğından, gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sıra-
sryle görüşmek üzere 25 . 5 . 1976 Sah günü saat 
15,00te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,27 

mmm 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, Kars -
Ardahan ilçesinin İmar planındaki değişikliğe ilişkin 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un ya
zdı cevabı. (7/709) (I) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İmar ve İskân Bakanlığından, aşağıdaki soruları

ma yazılı cevap verilmesini temin için, gerekli işle
min yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Kemal Okyay 

1. — Kars ilinin Ardahan ilçesinde tmar planında 
değişiklik yapılmadan ve Bakanlığınızca onaylanma
dan yeşil sahaları ve yolları İmar Kanununa, İmar 
Planına ve Yasalara aykırı olarak Belediye Başkan
lığınca keyfî olarak şahıslara verilmekte ve betonar
me binalar yaptırılmaktadır. Kars İl İmar Müdürlü
ğünün ikaz yazılarına rağmen, Ardahan İmar Pla
nında, Belediye Meclisince yapılan değişiklik Bakan
lığınızca onaylanmış mıdır? 

2. — Ardahan - Kars yolu üzerinde İmar Planın
da yeşil saha olarak gözüken ve trafik açısından ye
şil saha kalması zorunlu olan bir yere Reşit Tırpancı 
tarafından geçici ruhsatla iki katlı ve betonarme bir 
bina yapılmış ve bu bina iki yol ayrımında trafiği 
engelleyen bir biçimde yollara da taşınlmıştır. Öğ
rendiğime göre şehir İmar Planında bir değişiklik 
yaptırılmadan bina yapılmasına izin veren Belediye 
Başkanı şimdi planda değişiklik yaptırmak için bir 
kısım yasa dışı girişimlerde bulunmaktadır. Bu deği
şikliğin onaylanıp, onaylanmayacağını bildirmenizi; 

3. — Ardahan İmar planında yol gözüken bir ye
re 20 ,. 2 . 1975 tarih Tapu Sicili cilt 224/16 ve sahi-
fe 66 300 m2 lik bir yer Hilmi Irmak adlı bir kişiye 
mesken ihtiyacı olarak 6 000 TL.'na verilmiştir. Ay
nı arsa 27 . 2 . 1975 tarihinde Tapu Sicili cilt 224/19 
ve sahife 81'deki kayıtla yine 6 000 TL.'na Belediye 
Encümen Âzası Sabit Avcı'nın eşi .Güllüzar Avcı'ya 
devredilmiştir. 

a) İmar Planında ticarî saha olarak gözüken bu 
yer ihtiyaç için açık artırma- ile satışa arz edilmeden 
ihtiyaçlıya mesken için verilebilir mi? 

(I) 24 , 2 . 1976 tarihli 65 nci Birleşim tutanak 
dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/709) 

b) İhtiyacı olduğu için bu yeri özel işlemle alan 
Hilmi Irmak 7 gün sonra devretme hakkına sahip 
midir? 

c) Bu yerde mesken yapılamayacağına ve yapı
lan betonarme inşaatın durdurulmasına dair Kars İİ 
İmar Müdürlüğünün 27 . 6 . 1975 tarih ve 784 sayılı 
yazıları vardır. Yapılan keşifte ana caddeye 3,5 met
re tecavüz olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu Ba
kanlığınızın bir müfettişi de incelemiştir. İl İmar Mü
dürlüğünün, inşaatın durdurulması için yazdığı iki 
yazıya da Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı dik
kate almamış, inşaatın yapılmasına göz yummuşlar
dır. Bu durumda Yasaları uygulayacak hangi mer
ci vardır? 

d) İmar Planında yol olarak gözüken bu arsa
nın plandaki değişiklik Bakanlığınızca onaylanmadan 
üzerinde inşaata müsaade edilmesi Yasaya aykırı 
değil midir? Belediye Başkanının özel çıkarları için 
yaptığı bu tasarruflar ve Plandaki değişiklik teklifi 
Bakanlığınızca onay görecek midir? 

e) Ardahan Belediye Başkanı ile Encümen Âza
larının yukarıda örneklerini verdiğimiz Yasa tanı
maz tasarrufları oldukça kabarıktır. Bu Belediyenin 
bu tip tasarruflarını ciddî bir incelemeye tabi tut
mak için Müfettiş göndermeyi düşünüyor musunuz? 

f) İmar Kanunu, İmar Planı ve diğer Yasaları 
ihlâl ettiği sabit olursa ilgililerin haklarında hangi 
işlemler yapılacaktır? Bu Belediyenin İmar Planında 
yaptığı değişiklik teklifleri ciddî bir incelemeye tabi 
tutulmadan onaylanmaması için ilgililere emir buyu
racak mısınız? 

Yukarıda sıraladığım sorulara yaptırılacak ince
lemeden sonra yazılı olarak tarafıma bilgi verilmesi
ni saygılanmla'arz ederim. 

Kemal Okyay 
Kars Milletvekili 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 13 . 5 . 1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 12 
Sayı : C/3- 12/307 

Konu : Kars Milletvekili Kemal Ok-
yay'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 25 .- 12 . 1975 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/7C&, 2883/22886 sayılı ya
zınıza karşılık. 
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<b) 26 . 1... 1976 gün ve Özel Kalem 26/3-36 sa
yılı., 

c) 23 . 3 . 1976 yün ve Özel Kalem C/3 - 12/307 
sayılı yazılarımıza ek. 

Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın Kars ili Arda
han ilçesi Belediyesince İmar Planına aykırı olarak 
yapılmış olan bazı işlemlere dair yazılı soru önergesi
ne karşılık olarak hazırlanan cevaptan 2 örnek, ilişikte 
sunulmuştur.. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettıin Ok 

îmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
îmar va İskân Bakanlığı 13 . 5 . 1976 

Özel 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın Kars ili Arda

han ilçesi Belediyesinde imar planına aykırı olarak 
yapılmış olan bazı muamelelere dair yazılı soru öner
gesine cevaptır. 

Tasdik için Bakanlığa gelen İmar Planlan ile plan
lardaki • değişiklik talepleri, Planlama ve İmar Genel 
Müdürlüğü mütehassrslârınca beldenin istikbaldeki 
inkişafı, sosyal ve kültürel altyapı ihtiyaçları da göz-
önünde bulundurularak, ciddî bir incelemeye tabi tu
tulmakta, İmar Kanununun 29 ncu maddesi uyarın
ca aynen veya tadilen tasdik veyahut red edilmekte
dir, 

İmar Kanununun 33 ncü maddesinde İmar ve 
yol istikamet planlarında yol, meydan, yeşil saha, 
park ve otopark gibi umumî hizmetlere ayrılmış yer
lere inşaat yapılmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bakanlığa tasdik için gelen imar planlan ve p!an 
tadil tekliflerinde kati zaruret olmadıkça umumî hiz
metlere ayrılmış olan bu gibi yerlerin bu vasıflarının 
değiştirilmemesi ne, miktarlarının azaltılmamasına 
özellikle dikkat edilmektedir. 

İmar planlarının ve tadil tekliflerinin incelenmesi, 
tasdik, tadil veya red edilmesi ile ilgili olarak bu açık
lamadan sonra önergedeki somların cevaplandırılma
sına geçiyoruz. 

1. Ardahan Belediyesinin, îmar Planında deği
şik \ yapılmasına dair teklifleri ile ilgili olarak yap
tırılan incelemede; 

a) Sağlık sokak üzerindeki park yerinin mesken 
sahasına ithalinin; 

b) Kars caddesi üzerinde yol kavşağındaki yeşil 
sahanın ticaret sahası olarak değiştirilmesinin; 

c) Kalenin ön tarafındaki yeşü sahanın ticaret. 
sahasına kaybedilmesinin; 

d) Atatürk Caddesi ile Yukarı Kışla Caddesi üze
rindeki park yeri ve resmî binalar sahasının ticaret 
sahası içine alınmasının, Ardahan Belediyesi Mecli
sinin 2 . 6 . 1975 günkü oturumunda karara bağlan
dığı, Kars Valiliğinin 4 . 7 . İ975 gün ve 819 sayılı 
yazısı ile tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderildiği, 
yapılan incelemede, tekliflerin plan düzenini bozucu 
mahiyette olduğu tespit edildiğinden Ardahan Be
lediyesince alınmış olan adı geçen kararın reddedildi
ği ve 18 . 9 .. 1975 gün ve 6230 sayılı yazı ile Kars 
Valiliğine yazılmış olduğu anlaşılmıştır. 

. 2. Yaptırılan incelemede, Ardahan Kars yolu 
kavşağında 'bulunan ve imar plânında yeşil saha ola
rak ayrılan yerdeki arsada bina yapması için Reşit 
Tırpancı adındaki şahsa belediyece geçici ruhsatla 
(6785 sayılı Kanunun 32/2 maddesine tevfikan) in
şaat izninin verilmiş olduğu, adı geçenin burada ze
min katı ticarethane,, üst katı mesken olan betonar
me bir bina inşa ettiği, üst katın üç cephesinde bir 
metrelik çıkma yaptığı tespit edilmiştir. 

Mevzuata aykırı olarak yapılmış olan bu bina
nın yıktırılması için Kars İl İmar Müdürlüğünce be
lediyeye, yazılmıştır. 

Konu, bu arada, Bakanlığa intikal etmiş olup ya
kından ilşileniJmektedir. 

Mevzuata aykırı olan bu çeşit hareketleri tasvip 
etmemize eîbetteki imkân bulunmamaktadır. 

İmar planındaki değişiklik talebi yukarıda belir
tilmiş olduğu üzere Bakanlıkça tasdik edilmeyerek 
reddedilmiştir. 

3. Ardahan Belediyesi Encümeni kararı ile Hil-
m'i Irmak'a verilen bilâhara Gülizar Avcı'ya devre
dilen arsa üzerinde ruhsatsız ve yola taşmah olarak 
'bina yapılmasına dair şikâyetler, Bakanlık müfetti
şince incelenmiş ve ilgililer hakkında tahkikat açıl
ması talep edilmiştir. 

Bu talep üzerine Bakanlık müfettişi ile bir mül
kiye müfettişi tarafından ilgililer hakkında Memu
rin Mühikematı Kanununa tevfikan yapılan tahkikat 
sonunda tanzim edilen fezlekeye bağlanmış tahkikat 
dosyası, *1 idare kurulunda karara bağlanmak üzere 
Kars Valiliğine müfettişin 26 . 3 . 1976 gün ve 
E-02/50-76/6-7 sayılı yazısı ile gönderilmiştir. 

Müfettişler, Ardahan Belediye Başkanı ile encü^ 
men üyelerinin ve belediye fen memurunun, adı ge
çen arsanın Halil Irmak'a verilmesinde, Gülizar Av
cı'ya devredilmesinde ve yola taşmah inşaat yapıl-
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masmda, görevlerini ihmal elttMerini ve kötüye kul-
iandıklamı tespit ederek, haklarında lüzumu muha-
Ikeme kararı verlmeısmi talep etmişlerdir. 

Bu duruma göre önergede ileri sürülmüş olan en
dişeler bertaraf edilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, anason 
ihraç eden firma ve şahıslara ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/1028) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
• Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanlığınca yazık 

olarak cevaıpkndınlmasını arz ederim, 
Saygılarımla. 

2 . 2 . 1976 

Burdur 
Ali Sanlı 

1. Ekli listede adı geçen ihracatçıların reeskont 
yoluyla 1970 - 1975 yılları arasında Merkez Ban
kasından aldıkları ikredi tutarı yıllara göre nedir? 

2. Ekli listede adı geçen ihracatçıların aynı yıl
lara göre aldıkları vergi iadesi nedir? 

Eki : 1. Anason ihraç eden firma ve şahısların 
adresleri ve vergi dairelerine bağlı oldukları yer
ler. 

2. 1971 - 1974 yıllarında ihraç edilen anasonun 
ihracatçı firmalar ve ithalâtçı memleketler itibariyle 
dökümü. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 17 . 5 . 1976 

Ankara 
OKA : 310000/1479 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İîgi : İ6 . 2 . 1976 tarih 7/1028-3668/28279 sayılı 

yazıları. ' 
Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, anason ihracaa-

tı ile ilgili yazınız eki soru önergesini tetkik ettir
dim. 

Vergi itdesi hakkındaki kararlar eki ve vergi ia
desi mevzuu maddeleri muhtevi listelerde, 1970 - 1975 
senelerinde ve halen anason yer almamaktadır. 

1970 - 1975 yıllarında T. C. Merkez Bankasınca 
ihracat kredileri ile ilgili olarak reeskonta kabul edi-, 
len senetler tutarlarını gösteren üste ekte gönderil
miştir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Maliye Sakanı 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
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Burdur Milletvekili Sayın AM Sanh'mn soru önergesi ekinde isimleri yazılı firmaların, 197 
arasında Merkez Bankasınca reeskonta kabul edilen ihracat finansmanıyle ilgili senet 

Firma ve Şahıslar 1970 1971 1972 19 

7 771 000 
845 000 

250 000 
(83 000) 

— 

844 000 

1 731 000 

— 
675 000 

54 000 

— 

1 110 000 
(31 000) 

2 265 000 

— 
3 041 000 

70 000 

— 

(35 000) 
2 599 000 
1 475 000 

6 
3 
{ 

2 

1 
18 

Mehmet Sürmeli 
Süheyl Sürmeli 
M. Zeki Ayan 
A. Lafont ve MH. 
Valtan İhracat 

Rifat Türsen ve Ort. Koli. Şti. 

Hasan Güven - İhr. îth. 
Marîoo Muıtluoğlu 
Eldenler Koli. Şti. Veü ve Süleyman Elden 

I Gülen Ticaret Leman Paykoç Ort. Koli. Şti. 
S Atom Koli. Şti. _ _ _ 
i J. Taranıto ve Mah. Halefi Leon Taranto — — — 

Mehmet Doğu Hlf. Araş Doğu ve Ort. Koli. Şti. — — — 
Şen Koli. ^ti. M. Şen ve Oğulları — — — 
Zikna Koli. Şti. N. Nahon, M. Azikri ve Mdiz Naon 6 249 000 8 321 000 6 079 000 
A. Fehmıi Kocabay — — — 
Pratello Franko Koli. Şti. G. R. Franko 428 000 300 000 321 000 1 
tsak M. Kori — — — 
Koteks Ticaret Evi Salvatdr Eskinazi 3 790 000 18 000 305 000 1 
Ömer Sezer — — — 
İsmail Eminoğlu — — — 
Ra«am Zeytunlu — — — 
Ta - Gül Koli. Şti. Yavuz Tatış ve Ort. — — — 
Ömer F. Kanafani — — — 
Erol Eyilük — — — 



Firma ve Şahıslar 1970 1971 1972 1 

Hayrettin Özsoy — — — 
Mafctaş MaUcarnacılik Tic. T. A. §. — — — 
Hilmi Gürgan ve Şürekası Koli. Şti. 2 068 300 1 161 000 1 450 000 11 
Üniversaİ Yerli Ürünleri Ihr. Kimyevi Mad. İth. 
Tic. A. Ş. — — — 
Ürün ihracat Koli. Şti. Rafael J. Ninyo Şsı — — — 1 
Necip Ersoy 162 000 192 000 — 3 

Bastiyalılar 

Not : Parantez içinde gösterilen meblâğlar, esas kredi miktarına dahil olup anason ihracatı ile ilgilidir. 

ov 
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Anason ihraç eden firma ve şahısların adresleri ve vergi dairelerine bağh oldukları yerler 

Firma ve şahıslar Adresi 

Mehmet Sürmeli 
Süheyl Sürmeli! 
M. Zeki Ayan 
A. Lafont ve Mh. 
Valtan İhracat 
Rifat Türse.ı ve Ort. Kol. Şti. 
Hasan Güven - İhr. İth. 
Marko Mutluoğlu! 
Eldenler KoJl. Şti. Veli ve Süleyman Elden 
Gülen Ticaret Leman Paykoç Ort. Koli. Şti. 
Atom Koli. Ştî  
J. Taranto ve Mah. Halefi Leon Taranto 
Mehmet Doğu Hlf. Araş Doğu ve Ort. Koli. Şti. 
Şen Kol. Şii. - M. Şeh ve Oğulları 
Zikna Koli. Şti. N. Nahon, M. Azikri ve Moiz Naon 
A. Fehmi Kocabaş 
Fratelle Franko Koli. Şti. G. R. Franko 
kak M. Kori 
Koteks Ticaretevi Salvantor Bskinazt 
Ömer Sezer 

İsmail Emınoğlu 
Rasim Zeytunlu 
Ta-Gül Koli. Şti. Yavuz Tatış ve Ort. 
Ömer F. Kanafani 
Erol Eyilik 
Hayrettin Özsoy 
Maktaş Makarnacılık Tic. T. A. Ş. 
Hilmii Gürgan ve Şûrakası Koli. Şti. 
Üniversal Yerli Ürünleri İhr. Kimyevî Mad. İth. 
Tic. A. Ş. 
Ürün İhracat Koli. Şti. Rafeel J. Ninyo ŞSI. 
Necip Ersoy 
Bastiyalılar 

İstiklâl Cal. No. : 8/A ANTAKYA 
İstiklâl Cad. No. : 8/A ANTAKYA 
Borsa Pasajı No. : 9/A GAZİANTEP 
Halit Ziya Bul. No. : 42 İZMİR 
Gazi Bul. No. : 57 Sarayh'an Kat : 6 İZMİR 
1328 Sok; No. : 4/C İZMİR 
Kemalpaşa Cad. No. : 103/1 Çamdibi - İZMİR 
Gazi Bul. No. : 10/205 İZMİR 
895 Sok. No. : 4 İZMİR 
858 Sok. No. : 6 İZMİR 
Halit Ziya Bul. N. Kızılkaya Işhanı No. : 201 İZMİR 
860 Sok. No. : 16/A İZMİR 
856 Sok. No. : 51 İZMİR 
Akdeniz Cad No. : 5 İZMİR 
Cumhuriyet Bul. No. : 64/A İZMİR 
855 Sok. No. : 32 Yernliş Çarşısı İZMİR 
855 Sok. No. : 12/203 İZMİR 
Şair Eşref Bul. No. : 39, D : 2 İZMİR 
Şehit Fethi Bey Cad. Akgerman Han No. : 311 İZMİR 
Sultan Selim Mah. Çarşı Hamam Sok. No. : 16 

GİRESUN 
Yeni Sanayi Sitesi 1. Cad. No. : 20 ANTAKYA 
OSman Gazi Cad. No. : 29 İskenderun - HATAY 
Cumhuriyet Bul. No. : 37/A İZMİR 
Fevzi Paşa Bul. Bahçeliler Han No. : .1.0 İZMİR 
855 Sok. No. : 27 İZMİR 
Minmr KemaleitJtin Cad. Girithan No. : 14-22 İZMİR 
1644 Sok. No;: 6 Bayraklı - İZMİR 
4 ncü Vakıf Han No. : 1/24 Bahçekapı - İSTANBUL 

Gazi Bul. No. : 10/204 İZMİR 
Gümrük iş Hanı No. : 605 İZMİR 
İşçiler Cad. No. : 126 İZMİR 
Adresi tespit edilememiştir. 
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1971 - 1974 yıllarında ihraç edilen Anasonun (ihracatçı firmalar 

1971/1972 devresi : 

Firmalar 

Bastiyalılar 
Mehmet Sürmeli 
M. Zeki Ayan 
A. Lafont ve Mh. 

» » 
» » 

Valtan İhıacat 
- » » 

» » 
* » 
* » 
* » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Rıfat Tursen ve Ort Kol. Şti. 
» » » 
» » » 
» » V • 
» » » 
» » > 
» » » 

Hasan OüVen 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

Marko Mutluoğlu 
Eldenler Koli. Şti. 

» » 
Gülen Ticaret 
Atom Koli. Şti. 
J. Taranto 

» 
» 

Mehmet Doğu 
Şen Kol. Şti. 
Şen Kol. Şti. 
Zikna Kol. Şti. 
A. Fehmi Kocabaş 

. aşağıya çıkarılmıştır. 

Memleketler 

B. Almanya 
Kuveyt 
Irak 
B. Almanya 
Fransa 
İspanya 
B. Almanya 
Fransa 
Hollanda 
Belçika 
İtalya 
ABD 
Portekiz 
İngiltere 
İsveç 
Kanada 
B. Almanya 
Belçika 
Hollanda 
İStalya 
ABD 
İspanya 
İsveç 
B. Almanya 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
Avusturya 
İspanya 
B. Almanya 
Fransa 
Yunanistan 
Franisa 
Fransa 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İtalya 
İtalya 
Suriye 
Yunanistan 
İtalya 
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. 1976 0 : 1 

ve ithalâtçı memleketler itibariyi* 

Miktarı 
(Kg.) 

1.426 
500 

3.896 
20.000 
1.000 
5.000 

24.500 
8.000 

20.000 
3.250 
5.500 

75.000 
12.000 
1.000 
7.500 
5.000 
7.000 
2.100 
5.000 
1.000 

60.000 
15.000 
7.000 

29.000 
9.900 
3.500 
5.000 
1.000 
3.000 

12.500 
5.500 
6.000 

105.950 
13.500 
8.000 
3.000 

25.200 
4.000 

10.500 
2.000 
5.000 
4.000 

Birim 
fiyatı 
(TL.) 

7.75 
5.19 
5.94 
6.46 
7.89 
6.01 
6.60 
7.00 
2.28 
6.68 
5.80 
7.15 
6.30 
7.26 
5.97 
6.30 
5.86 
5/66 
5.80 
5.93 
7.35 
6.05 
6.46 
6.30 
6.00 
5.77 
5.79 
5.79 
5.96 
6.79 
6.07 
5.96 
6.40 
6.54 
6.25 
8.40 
6.02 
6.31 
7.10 
8.40 
5.93 
7.32 

s dökümü 

Tutarı 
(TL.) 

11.055 
2.595 

23.142 
129.263 

7.886 
30.071 

161.870 
56.014 

125.667 
21.718 
31.908 

536.462 
75.557 
7.260 

44J785 
31.482 
40.986 
11.880 
28.958 
5.925 

441.391 
90.660 
45.189 

182.770 
59.450 
20.196 
5.791 
5.791 

17.865 
84.850 
33.400 
35.789 

677.723 
88.211 
50.015 
25.200 

151.559 
25.245 
74.606 
16.800 
29.625 
29.280 



Firmalar 

Fratelli Franko 
Fratelli Franko 
İsak M. Kori 
» » 
» » 

Koteks Ticaret 
» » 
» » 

1972/1973 devresi : 
Bastıyalılar 
Ömer Sezer 
M. Zeki Ayan 
Mehmet Sürmeli 
ismail Bnünoğlu 
Rasim Zeytunlu 
Süheyl Sürmeli 
A. Lafont ve Malı. 

» » 
» » 
» •» 

Vakan ihracat 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hasan Güven 
» » 
» » 

Ahmet F. Kocabaş 
Ahmet F. Kocalbas 
Maricö Mmtkıoğhı 
Mar*ko Mütluoğlu 
Gülen Ticaret 
Eldenler Koli. 
Ta - Gül Koli. 

» » 
» » 

M. Meclisi B : 103 20 . 5 • 1976 

Memleketler 

Fransa 
ingiltere 
Fransa 
ftalya 
İsviçre 
Libya 
Lübnan 
Brezilya 

Toplam 

B. Almanya 
Ürdün 
Lübnan 
Lübnan 
Lübnan 
Lübnan 
Kuveyt 
B. Almanya 
Fransa 
ABD 
Lübnan 
B. Almanya 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
ABD 
İsviçre 
isveç 
Lübnan 
Kanada 
Portekiz 
B. Almanya 
Hollanda 
italya 
B. Almanya 
italya 
B. Almanya 
Hollanda 
Fransa 
Fransa 
Fransa 
italya 
Portekiz 

O : 1 

Miktarı 
(Kg.) 

2.500 
1.000 
8.050 
8.000 
2.500 
3.000 
3.000 
2.000 

591.222 
1.200 
2.000 
9.364 
9.408 

10.000 
15.000 

560 
15.50 
1.805 

20.000 
5.000 

35.000 
3.000 
3.000 
8.000 
5.000 

15.000 
5.000 
6.500 

15.000 
5.000 
1.500 

15.000 
5.810 
5.000 

15.000 
1.000 

32.500 
10.000 
36.750 
8.000 

10.000 
2.000 

12.000 

Birim 
fiyatı 
(TL.) 

6.13 
6.68 
7.81 
6.58 
5.74 
6.83 
6.64 
7.63 

7.81 
6.72 
6.02 
7.70 
8.40 
8.26 
7.00 
9.83 

13.44 
13.43 
10.29 
10.00 
10,94 
13.50 
12.31 
10.70 
10.64 
10.92 
9.95 

15.20 
7.80 

16.52 
9.40 

18.80 
12.74 
8.07 

11.27 
9.15 

19.18 
9.69 
8.97 
7.89 
8.75 

10.08 

Tutarı 
(TL.) 

15.322 
6.683 

62.871 
52.666 
14,362 
20.484 
19.320 

152.600 

3.925.677 
9.384 

13.440 
56.371 
72.441 
84.000 

123.750 
3.920 

152.351 
24.259 

268.524 
51.450 

350.117 
32.811 
40.500 
98.510 
53.500 

159.600 
54.601 
64.715 

152.040 
39.000 
24.780 

141.000 
74.381 
63.724 

121.100 
11.270 

297.620 
131.838 
356.083 
71.780 
79.800 
17.500 

120.960 
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Birim 
Miktarı fiyatı Tutarı 

Firmalar Memleketler (Kg.) (TL.) (TL.) 

Atom Koli. 
Erol Eyilik 
Şen KöM. 
Hayrettin özsoy F 

Maktaş MakarnacıMc T. A. Ş. 
Rıfat Tursen ve O. 
J. Taranto 

• » ) 
Ömer F. .Kanafani 
Kotetks Ticaret 

» ». 

Fransa 
İtalya 
İtalya 
ftaüya 

İngiltere 
ABD 
ABD 
Portekiz 

Lübnan 
Brezülya 
Libya 

20.000 
5.000 

30.500 
1.000 

50 
10.000 
5.000 
3.010 

1.000 
22.000 
2.000 

7.96 
8.75 
9.59 

14.35 
11.90 
8.73 

14.70 
8.97 

7.10 
8.85 

14.00 

159.060 
43.750 

292.599 
14.350 

595 
87.287 
73.500 
27.009 

7.100 
194.600 
28.000 

Toplam 442.457 4.319.091 
1973/1974 devresi : 
Hilmi Gürgan 

» » 
» » 

Vattan Ticaret 
» , » 
» » 
» » . 
» » 

Hasan Güven 
A. Fetaı i Kocabaş 
(Mversal T. A. Ş. 
Ürün İhracat 

Ta - Gül Koli. 
Gülen Tiearetevi 
Necip Ersoy 

ABD 
ABD 
ABD 
B. Almanya 
Hollanda 
ABD 

İsveç 
Kanada 
B. Almanya 
B. Almanya 
B. Almanya 
B. Almanya 

İsveç 
Fransa 
Brezilya 

2.500 
25.000 
15.000 
47.000 
27.500 
15.000 
20.000 

12.00 
3.000 

10.000 
50.000 
20.000 

3.000 
10.000 
5.500 

17.13 
19.37 
19.15 
20.10 
20.67 
20.35 

21.67 
22.50 
21.70 

19.07 
19.74 
20.11 

19.03 
20.55 
20.30 

42.840 
484.400 
287.280 
944.800 
568.500 
305.250 
433.500 
270.000 

65.092 

190.680 
987.000 
402.192 

57.104 
205.520 
111.650 

Toplam — • 
1974/1975 devresi : 268.500 # 5.415.448 

Tekelin ihtiyaçları nedeniyle adı geçen madde ihracatı ile ilgili talepler 8 . 9 . 1973 tarihi itibariyle 
durdurulmuş olup, bu nedenle de 1974 yılında herhangi bir ihracat olmamıştır. 
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3. .— Eski^hir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
ayrı illere atanan karı - koca öğretmenlere ilişkin 
sorusu vv Milli Eğitim Bakam Ali Naili Erdemin 
yazdı cevabı. (7/1047) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı di
terim. 6 .2 .1916 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

1. — Anayasamızın 35 nci maddesi «aile Türk 
toplumunun temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzel
kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için 
gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar» diyor. Bu 
mailde s:zce Töb - Der'li öğretmen aileleri için de 
ge.;erli midir? 

2. — Göreve geldiğiniz günden bu güne dek, ay
ni ilde çalışan kan koca öğretmen olan kaç aileyi 
parçaladınız? 

a) Eşlerden birini yerinde bırakıp, diğerini baş
ka ile atadınız? 

b) Eşlerden her ikisin ide ayrı ayrı illere atadınız? 
c) Parçalanan ailelerden kaçı, ilköğretim - kaçı 

ortaöğretim kaçı öğretmen okulları - kaçı teknik öğ
retim - kaçı yükseköğretim kesimindedir? 

3. — Komandoların işgalinde ve denetiminde olan 
yüksekokullarda ve fakültelerde devrimci öğrencilerin 
okullara zor kullanılarak sokulmadıkları kamu oyu
nun bilgisi dahilindedir. 

Bu nedenle Ankara - İstanbul ve İzmir'de yüksek
okul ve fakültelere devam edemeyip yıl kaybeden ve 
belge alanların sayısı nedir? Sözü geçen üç ildeki yük
sek okul ve fakültelere göre ayrı ayrı dökümü ne
dir? 

4. — Talimatınız üzerine, Millî Eğitim Bakanlı
ğı ilgilileri ile, Sağlık Bakanlığı ilgilileri toplanarak, 
bundan sonra hangi nedenle olursa olsun öğretmen
lere rapor verilmemesi yönünde karar alındığı söy
lentisi yaygındır. 

Hasta olan öğretmenlere ilgili doktorların bu ka
rar gereğince rapor vermedikleri bize gelen şikâ
yetlerdendir. 

Bu doğru mudur? Doğru ise bu kararın amacı 
nedir? 

5. — Öğrendiğimize göre, kız teknik yükseköğ-
retmen okulunda okul yöneticilerini ve öğretmenleri 
toplayarak Ülkü - Bir'e üye olmaları için zorlamış
sınız, telkinlerde bulunmuşsunuz. 

Bu doğru mudur? 

T. C. 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 1 7 . 5 . 1976 
Sayı : 243 . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1976 tarih ve 7/1047 - 3705/28535 

sayılı yazılarınız. 
Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. — Öğretmenlerin nakilleri yönetmelik hüküm
lerine göre yapılır. Bunun dışında bir tasarruf söz 
konusu değildir. 

2. — Karı - kocanın ayrı - ayrı yerlerde görev 
yapmasını giderici bir çalışmanın içinde bulunurken 
aksine bir işlem yapılmayacağı açıktır. 

3. — 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 67 ve 
68 nci maddelerine göre Fakülte ve Üniversitelerin 
kapatılması veya çalışmalarının tatili yetkili kurulla
rının kararı ile olmaktadır. Ankara Üniversitesi, Ha
cettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstan
bul Teknik Üniversitesi yukarıda zikredilen Kanun 
hükümlerine göre belli bir süre için kapatma karan 
almışlardır. 

4. — Böyle bir şey yoktur. Söylentiden öteye git
meyen bir hususu katiyetle red ediyorum. 

5. — Tamamiyle gerçek dışıdır ve hatta iftiradır. 
Öğretmenlerden istenilen 1739 sayılı Kanunun ken
dilerine vermiş olduğu görevdir. Sizin böyle bir sua
li sormanıza kimler sebep olmuştur bilemiyorum. 
Ancak, cevabımızla yetinmiyor ve hâlâ iddianızın ge
çerliliğini savunuyorsanız kanunların vermiş oldu
ğu bütün yolları kullanmanızı rica ediyorum. 

Böylece doğrudan yana olanlarla olmayanları, ah
lâklı olanlarla olmayanları, gerçeğin peşinde olanlar
la olmayanları birlikte öğrenmek imkânına sahip 
olacağız. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,- içel -
Tarsus ilçesine bağlı bazı köylerin sulama projesi dı
şında bırakılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı ceva-
b. (7/1080) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, yazılı soru önergemin Sayın Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 23 Şubat 1976 

Süleyman Şimşek 
îçel Milletvekili 

Sorular : 
1. — Tarsus ilçesine bağlı, Ağzıdelik - Kelahmet 

ve Çatalca köylerine ait Kore (Malaz) mevkii adiyle 
bilinen 00 deraj kanalı ile, Çatalca ve Ağzıdelik köy
leri yolu arasında kalan en az (10) bin dekar ekim 
arazisinin proje dışında bırakılması doğru mudur? 

2. — Devlet Su İşlerinden hiç bir zaman kamu
laştırma bedeli de istenilmeyecek olan ve yukarda 
adı geçen köy halkına bu toprakların devletçe veril
miş olması ve bu köylerin geçimlerini sağlayacak bun
dan başkada hiç bir gelir kaynaklarının bulunmama
sı sebebiyle bu köylerin de mutlaka projeye alınma
sında zorunluk vardır. Aksi halde bu köyleri bir baş
ka yere iskân etmek zorunîuğu doğacaktır. 

Bu ciddî durum karşısında bu köylerin de 1976 
yılı projesine alınması düşünülmekte midir? Düşünül-
mekteyse hangi tarihte uygulanmasına başlanacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Taıbiî Kayna'klar 17 . 5.. 1976 

Balkanlığı 
Sayı : 112/053-99/91-27550 

7/1080-3811 
Konu : Sn. Süleyman Şimşek''in 
yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, İçel -

Tarsus ilçesıine bağlı bazı köylerin sulama projesi dı
şında bırakılmasına ilişten yazılı soru önergesi cevalbı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâıhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in İçel -
Tarsus ilçesıine bağlı bazı köylerin sulama projesi 
dışında btraikılmasına ilişkin yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

Sorular : 
1. — Harsus ilçesine bağlı Ağzıdelik - Kelahmet 

ve Çatalva köylerine ait (Kore (Malaz) mevkii adiy
le bilinen 00 drenaj kanalı ile Çatalca ve Ağzıdelik 

köyleri yolu arasında ıkalan en az 10 bin dekar ekim 
arazisinin proje dışında bırakılması doğru mudur? 

2. — Devlet Su İşlerinden hiçbir zaman kamulaş
tırma bedeli de istenilmeyecek olan ve yukarıda adı 
geçen ıköy halkına bu toprakların Devletçe verilmiş 
olması ve bu köylerin geçimlerini sağlayacak, bun
dan başka da hiçbir gelir kaynaklarının bulunmaması 
sebebiyle bu köylerin de mutlaka projeye alınmasın
da zorunluk vardır. Aksi halde bu köyleri bir başka 
yere iskân etmek zorunîuğu doğacaktır. 

Bu ciddî durum karşısında bu köylerin de 1976 
yılı propesine alınması düşünülmekte midir? Düşü-
nülmefeteyse, hangi tarihte uygulanmasına başlanıla-
calktır? 

Cevaplar : 
Soru önergesinde belirtilen Çatalca - Ağzıdelik 

köylerini birbirine bağlayan köy yolu ile, TDO (000) 
drenaj kanalı arasında kalan ve şimdilik proje dışı 
bırakılmış olan saha + 2.00 'kötnun altında bulu
nan ve cazObe ile taihliyesi mümkün olmayan saha
dır. Bu sebepten, bu safihada ele alınmamış olan mez
kûr sahalar, pompajla tahliye edilecek yerlerin geli
şimi projesi hazırlanırken ele alınacaktır. 

Bahis konusu .köylerin arazileri, Seyhan III mer
hale projesi kapsamı içinde yer alma'ktadır. 

Aşağı Seyhan III. Merhale projesi, toplam yatı
rım bedeli 395 000 000 TL. olup, 1976 yılı bütçesin
den 14 000 000 TL. ödenek tefrik edilmiş ve 1982 
yılında ikmal edilecek şekilde programlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhatüin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kayna'klar 
Bakanı 

5. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus ilçesinin Lise binasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/1119) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanlı

ğınca cevaplandırılmasına delâletimizi saygılarımla 
rica ederim. 

4.3.1976 
İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Tarsus ilçesi nüfusu 15 000'i aşan bir şehir mer
kezidir. Böylesine büyük bir merkezin ortaöğretim 
gereksinmesini karşılayaca'k bir lise binası maalesef 
yoktur. 

— 626 — 



M. Meclisi B : 103 20 . 5 . 1976 O : 1 

Halen kullanılmakta olan lise binası 1974 yılında 
yaptığümız başvurma sonucu, tçel Bayındırlık Mü
dürlüğünce 'kullanılması tehlikeli bulunmuş ve bazı 
sınıfları boşaltılmıştı, ve yeni bina için gerekli çalış
malara girişilmişti. 

Tarsus Belediyesi ve halkı, lise binası için her tür
lü yardıma hazır olduğunu ilgililere defalarca duyur-
muşsa da bugüne kadar 1974 yılındaki çalışmalar dı
şında bu konuda herhangi bir gelişme görülmemiştir. 

Bakanlık olarak Tarsus'a 1976 yılında bir lise bi
nası yapılması düşünülmekte midir? 

önümüzdeki yıllarda daıha da artacak olan gerek
sinme karşısında ne gibi bir tedbir düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17 . 5 . 1976 

Sayı : 241 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 3 . 1976 tarih ve 7/1119-3931-3003* sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Oral Mavioğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

İçel illi Tarsus ilçesinde bir lise binası inşa ettiril
mesi ile ilgili olarak Bakanlığımızda çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

6. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebenin, 1975 
yılında derece terfii yapamayan öğretmenlere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in ya
zılı cevabı. (7/1136) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygı
larımla. 

23 . 3 .1976 
Necati Cebe 

Balıkesir Milletvekili 

Soru : 
Bana ulaşan şikâyetlere ve sınırlı olanaklarımla 

yaptığım incelemelere göre, 1975 malî yılında, binler
ce öğretmen derece terfii yapamamıştır. Baikanhğmı-
zın kazanılmış hakların hak sahiplerine vaktinde ve
rilmesi görevini yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu so
runla (ilgili olarak : 

1. — 1975 malî yılında, hak kazanmış oldukları 
halde derece terfii yapamayan öğretmenlerin sayısı 
ile illere göre dağılımı nedir? 

2. — Bakanlığınız, öğretmenlerin derece terfilerini 
vaktinde 'gerçekleştirme görevini niçin yerine getirme
miştir? 

3. — Öğretmenler, 1976 malî yılında da aynı so
nunla karşı karşıya bırakılacaklar mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 17 . 5 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 242 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 3 . 1976 gün 7/1136-3988/30526 sayı
lı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı soru 
nergesi ile ilgili cevaıbımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
lAli Nailî Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. — 1 . 3 . 1975 tarihi itibariyle 1897 sayılı Ka
nuna ve bu Kanunun 87 nci maddesi şümulüne giren 
hizmetlerin tamamının sayılmasıyle kadroya bakıl
maksızın intibaklar yapılmıştır. 

Personelin yapılan intibaklarından artan kade
meleri esas olmak üzere, boş kadro miktarına göre 
derece terfilerinde, bütün illerde bütün öğretmenler 
1, 2, 4, 5, 6 ve 11 nci derecelere terfi ettirilmişler
dir. 

3. dereceden 30 . 8 . 1975 
7. » 30 . 7 . 1975 
8. » 30 . 9 . 1975 
9. » 30 . 8 . 1975 

10. » 30 . 8 . 1975 tarihine kadar 
terfi edecek öğretmenlerin dikey terfileri sağlanmış, 
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yukarda belirtilen tarihlerden sonra terfi edecekle

rin ise 657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanunla de

ğişik 67, 68/A maddeleri uyarınca dikey terfileri 

sağlanamayan 25 877 öğretmenin de mağduriyetle

rini kısmen önlemek gayesiyle kademe ilerlemesi uy

gulanmıştır. 

Bu derecelerden dikey terfi eden ve edemeyen

lerin adedi aşağıda belirtilmiştir. 

Derecesi Terfi eden 

3 516 
7 2 186 
8 5 900 
9 5 848 

10 7 333 

Kadro kifayetsizliğinden dikey 
kademe terfi eden öğretmenlerin 
mı aşağıda gösterilmiştir. 

Terfi edemeyen 

terfi 
illere 

1 963 
6 308 
4 338 
5 806 
.7 462 

edemeyip 
göre dağılı-

İlin adı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 

1 131 
92 

565 
74 

262 
1 948 

467 
289 
523 
500 
156 
52 
67 

359 
170 
647 
315 
137 
279 
477 
192 
319 
305 
167 
299 
439 
434 
263 
194 

11 
414 
264 
491 

2 237 

îlin adı 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Ki rklareli 

Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 

Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 

Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 

Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

969 
464 
254 
570 
249 

255 
423 
924 
275 
369 

412 
323 
149 
289 

64 
219 
388 
373 

139 
337 
670 
101 
288 
348 
314 
376 
653 
144 
139 
191 
94 

202 
425 
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2 . 3 . 1970 yılından buyana ilk defa alınan bü
yük miktardaki kadrolarla yapılan 33 763 kadro de
ğişikliği ile öğretmenlerin kıdem sırasına göre dikey 
terfileri sağlanacaktır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâle t tin Ezmari 
in, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımlara iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem' 
in yazılı cevabı. (7/1146) 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 22. 3 . 1976 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

Soru : 
1976 yıh içinde Bingöl'de Bakanlığınızla ilgili ola

rak yapılacak yatırımlar nelerdir? 
Ayrı ayrı bildirilmesi. 

T. e 
Millî Eğitim Bakanlığı 1 7 . 5 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento -
İrtibat 

Sayı : 031 - 238 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 .4 .1976 tarih ve 7/1146-4016/30703 sa
yılı yazınız. 

Okulun adı 

Adaklı Temel Eğitim Okulu 
Kiğı Ortaokulu 

Genç Lisesine yeni bina 
Bingöl Öğretmen Lisesi 
Bingöl Öğretmen Lisesi 

1975 - 1976 öğretim yılında Bingöl Lisesi bünye
sinde 2 Yıllık Eğitim Enstitüsü açılmıştır. 

Bingöl İmam - Hatip Lisesine 1976 Malî Yılı Büt
çesinden 50 000 TL. ödenek gönderilmiştir. Ayrıca, 
bu okul için makine teçhizat alımları kaleminden öde
nek ayrılmıştır, 

Bu okulun öğrenim yaptığı binanın mülkiyeti Özel 
İdareye ait olduğundan onarım veya inşaat mahiye^ 
tinde bir yatırımın yapılması mümkün olamamakta
dır. Okulun bu binada öğretime açılması sırasında ma-

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
AH Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevâbımız. 
1976 yılı Yatırım Programı ile Bingöl iline 80 ders

lik yapımı için 12 000 000 TL., 5 bağımsız öğretmen 
evi yapımı için 625 000 TL. ayrılmıştır. 

1975 yılında faaliyete geçen yetiştirme yurdunun 
demirbaş eşyalarına 1976 malî yılı bütçesinden 500 000 
lira ayrılmış olup, 200 000 lirası gönderilmiştir. 

Yatılı bölge okullarının çeşitli ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere aşağıdaki miktarlarda ödenek gönderil
miştir. 

Gönderilen 
ödenek 

Okulun adı miktarı 

Genç Yatılı Bölge Okulu 1 829 910 TL. 
Kiğı Yatılı Bölge Okulu 3 380 416 TL. 
Solhan Yatılı Bölge Okulu 3 612 320 TL. 
Adı geçen il'e 1976 Malî Yılı Bütçesinin Beslenme 

Eğitimi işleri 400/450 yiyecek ve yem alımları harca
ma kaleminden 590 100 lira tahsis edilmiştir. 

Söz konusu ödenekle şehir ilkokullarında 1 032, 
köy ilkokullarında da 10 710 öğrenciye beslenme 
programı uygulaması yapılacaktır. 

Karakteristiği Maliyeti 

8 derslikli 
Öğretmen Lojmanı 
8 derslikli okul 
12 derslikli 
4 daireli lojman 
600 öğrencilik eğitim bloku inşaatı 

4 000 000 TL. 
(Kesin maliyeti 

bildirilimedi) 
5 000 000 TL. 
1 060 000 TL. 

13 500 000 TL. 

hailen tanzim edilmiş olan raporda, binanın gerekli 

onarımlarının yapılmış olduğu belirtilmişti. 

Bingöl Kız Meslek Lisesine bina yapımı için top

lam proje tutarı 4 228 000 TL. olan 350 öğrencilik tip 

proje tespit edilmiştir. Ancak, arsa meselesi henüz çö-

zümlenememiştir. Konunun mahallince çözümlenmesi 

gerekmektedir. 

1976 - 1977 öğretim yılından itibaren Bingöl ili 
merkezinde bir Ticaret"Lisesi açılması için ilgili Va-
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liliğe teklifte bulunulmuş, henüz bu yazımıza cevap 
alınamamıştır. 

(Alınacak cevaibî yazı üzerine gerekli işlem yapıla
caktır. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

8. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman 
m, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1147) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 22. 3 .1976 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

ıSoru : 
1976) yılı içinde Bingöl'de Bakanlığınızla ilgili 

olarak yapılacak yatırımlar nelerdir? 
Ayrı ayrı bildirilmesi. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 1 8 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Ankara 

Özel Kalem 'Müdürlüğü 
270/8045 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 .4 .1976 gün ve 7/1147, 4017/30699 sayılı 

yazı. 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman tara

fından verilen ve 1976 yılında Bingöl iline yapılacak 
yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmaktadır. 

1976 yılında Bakanlığımızca Bingöl iline ilişkin 
olarak geliştirilmiş bir proje bulunmamaktadır. 

©ilgilerine arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

9. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1975 
- 1976 öğretim yılında Ankara Ticaret ve Turizm Öğ
retmen Okuluna alman öğrencilerin giriş puanlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem' 
in yazılı cevabı. (7/1155) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 26.3.1976 
Saygilarımla. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Soru r 
1. — 1975 - 1976 öğretim yılında, Ankara Ticaret 

ve Turizm Öğretmen Okuluna «kadro» oluşturmak 
amacıyle bir grup Ülkü Ocaklının puanları tutmadığı 
halde alındığı iddia edilmektedir. Bakanlığınız, ba
sında sık sık yer alan bu iddiaya ilişkin herhangi bir 
soruşturma yapmış mıdır? Yapmanuşsa niçin? 

2. — 1975 - 1976 öğretim yılında, anılan okula kaç 
öğrenci alınmıştır? Bunların adları ile giriş puanları 
nelerdir? 

3. — Okulun açılış günü olan 3 Kasım 1975*te 
Müdür Ayşe Demirkıran'ın, «ülkücü olmayanların 
okula alınmayacağını» söylediği iddia edilmektedir. 
Bakanlığınız bu konuda soruşturma yapma ihtiyacı 
duymuş mudur? 

4. — Öğretim yılının başından bu yana, okul yö
netimi ve komandölarca sürdürülegelen yoğun bas
kı ve terör yüzünden okula devam edemeyen öğrenci
lerin sayısı nedir? Yığınsal devamsızlığın nedeni, «bas
kı ve terör» değilse, nedir? 

T. C. 
Millî Eğiıtim Bakanlığı 17 . 5 . 1976 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento -
irtibat 

Sayı : 03(1-239 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 .4 .1976 tarih ve 7/1155-4025/30698 sayılı 

yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim, 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Ankara Ticaret ve Turizm Öğretmen Oku
luna puanı tutmayan öğrencilerin kayıtlarını yapan 
idareciler hakkında Bakanlığımız müfettişlerince tah
kikat yapılmaktadır. 

2. — 1975 - 1976 öğretim yılında okula 950 öğ
renci alınmıştır. 

3. — Okulun açılış tarihi olan 3 Kasım 1975 tari
hinde tören yapılmamıştır. Sadece birinci sınıflara 
okul hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. 

Okul Müdürü Ayşe Demirkıran bir toplantıda öner
gede belirtilen sözleri söylememiştir. 
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4. — Adı geçen okula halen 150 öğrenci devam et
mektedir. Bunların bir kısmı ailevî sebeplerden dolayı 
devam edemeyeceklerini Okul İdaresine bildirmişlerdir. 
Diğerleri ideolojik çatışmadan dolayı devam etme
mektedirler. Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
10. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun, Ber

dan sulama projesinde yapılan değişikliğe ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'm yazılı cevabı. (711157) 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının sağlanmasını saygılarımla rica ederim. 

tçet Milletvekili 
Hikmet Baloğlu 

Seçim bölgemde yaptığım inceleme gezilerinde 
Devlet Su İşlerince Berdan suyu sulama projesinde 
Mersin yöresinin sulanması için sulama kanallarının 
Mersin Merkez ilçesine bağlı İğdır - Camili - Resul -
Buluklu - Çopurlu köylerinden geçerek Mersin batı
sında Mezitli kasabasına geçmek suretiyle kararlaştı
rılmışken bu projeden dönüş yapılarak çok daha aşa
ğılardan, Burhan - Bekinde - Arpasakarlar - Yalına
yak - Çavuşlu köyü altından Mersinin Osmaniye Ma
hallesi içinden Mezitli'ye ulaştırıldığı böylece çok ge
niş ve verimli bir yörenin susuz bırakıldığı ve bu 
yöredeki köylerin büyük ümitsizliğe düştüğünden 
yakınılmaktadır. 

Soru : 1. Gerçekten projede bir dönüş söz ko
nusu olmuş mudur? Olmuşsa ne gerekçe vardır? 

Soru : 2. Proje değişimi suretiyle susuz bırakı
lan yörenin sulanması için ne düşünülmektedir? 

T., C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 17 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112/053.105/92-27551 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Hik
met Baloğlu'nun yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Bakanlığımıza muhatap 5 . 4 . 1976 gün ve 
7/1157-4028/30732 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Hikmet Baloğlu'nun, Ber
dan Sulama Projesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

En. vö Ta< Kay, Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Hikmet Baloğlu'nun Berdan 
sulama projesinde yapılan değişikliğe ilişikin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 
Sorular : 
Seçim bölgemde yaptığım inceleme gezilerinde 

Devlet Su İşlerince Berden Suyu sulama projesinde 
Mersin yöresinin sulanması için sulama kanalları
nın Mersin merkez ilçesine bağlı İğdır - Camili - Re
sul - Bululdu - Çopurlu köylerinden geçerek, Mersin 
batısında Mezitli kasabasına geçmek suretiyle karar
laştırılmışken, bu projeden dönüş yapılarak çok da
ha aşağılardan, Burhan - Bekinde - Arpasakarlar -
Yalınayak - Çavuşlu köyü altından Mersinin Osma
niye Mahallesi içinden Mezitli'ye ulaştırıldığı, böy
lece çok geniş ve verimli bir yörenin susuz bırakıldı
ğı ve bu yöredeki köylerin büyük ümitsizliğe düştü
ğünden yakınılmaktadır. 

Soru 1. — Gerçdkten projede bir dönüş söz ko
nusu olmuş mudur? 

Olmuşsa ne gerekçe vardır? 
Soru 2. — Proje değişimi suretiyle susuz bırakılan 

yörenin sulanması için ne düşünülmektedir? 
Cevaplar : 
Berdan projesi 1965 yılında ilk defa planlama ka

demesinde etüt edilmiş ve bu seviyedeki çalışmalar 
neticesinde genellikle 70 m. kotunun altındaki arazi
lerin sulanması öngörülmüş idi. 

Yine adı geçen çalışmalar sonucunda verilen ka
nal güzergâhı İğdır - Camili - Resul - Bulüklu - Ço
purlu ve Mezitli köylerinden geçirilmemişti. 

Esasen çok yükseklerde olan ve genellikle orman 
kapsamına giren bu sahalardan herhangi bir kanal 
güzergâhını geçirmek imkânsız görülmüştür. 

1974 yılında tamamlanan planlama revizyonu ça
lışmalarında da böyle bir güzergâhın seçimi, gerek 
arazi sınıfları ve topografya, gerekse kısıtlı su im
kânları yönünden düşünülmemiştir. 

Ancak, mezkûr projeye ait raporda; seçilmiş ka
nal güzergâhının üzerinde bulunan cep arazilerin, 
halkın kendi imkânları ile sulanabilmesi için kanal 
kapasitesi 1 m3/sn. artırılarak toplam 1 000 hektar 
kadar sahanın su ihtiyaçlarının karşılanması öngörül
müştür. 

Bu itibarla, yazılı soru önergesinde belirtilea İğ
dır - Camili - Resul - Bulüklu - Çopurlu köylerinden 
bir kanal geçirilmesıi hususu hiçbir zaman düşünül
memiş ve kararlaştırılmamıştır. 

Bilgilerinize sunarım. Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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/ / . — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'in, 
Tekirdağ ili emrine atanan ilkokul öğretmenleriyle 
kız öğretmen okulu müdürüne ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/1169) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 2 . 4 . 1976 

Tekirdağ Milletvekili 
Ömer Kahraman 

1. — 19 Ağustos 1975 tarihinden bugüne kadar 
Tekirdağ ili emrine kaç adet ilkokul öğretmeni atan
mıştır? 

a) Yeni mezun veya göreve yeni başlayanların 
sayısı, 

b) Naklen tayin edilenlerin sayısı, 

2. — Tekirdağ Kız Öğretmen Okulu Müdürü Ha
şini Neyir'in bir kız öğrenciyi hastanelik edinceye ka
dar dövdüğünü Hürriyet Gazetesi Trakya baskısın
da resimlerle açıklandı. Adı geçen müdür hakkında. 
bakanlığınız ne düşünmektedir? 

T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Sayı : 237 
17 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1976 gün ve 7/1169 - 4075/31051 

sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Tekirdağ İlinde, 1 . 8 . 1975 tarihinden 
1 . 4 . 1976 tarihine kadar; * 

a) 73 yeni mezun veya göreve yeni başlayan, 

b) 62 naklen tayin edilen öğretmen bulunmakta
dır. 

2. Tekirdağ Kız Öğretmen Lisesi Müdürü Haşim 
Nehir ile ilgili husus Bakanlığımız Teftiş Kurulu'na 
intikal ettirilmiştir. 

Sonuç alındığında bilgi verilecektir. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

12. — İçel Milletvekili Oral Mavıoğlu'nun, üre
ticilerin ihtiyacı olan göztaşının (Bakırsülfat) yüksek 
fiyatla satılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'm yazılı cevabı (7/1170) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun birden çok bakanlığı il

gilendirmesi nedeniyle Başbakan tarafından cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Ülkemizdeki tarım üreticilerinin, özellikle Çukur
ova üreticilerinin bu günlerde ençok gereksinme 
duydukları maddelerden biri ve en önemlisi, göztaşı 
(bakırsülfat) dır. Yeterince göztaşı kullanmayan üre
tici, kuşkusuz verimsiz bir hasatla 'karşılaşacaktır. 

Bilindiği üzere, göztaşı Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu aracılığı ile üreticilere dağıtılmakta idi Ra-
bak firması bu yıl gereksinme duyulan ölçüde göz
taşı üretimi yapamadığı bildirmekte ve neden olarak 
da Etibank'ın bakır vermediğini ifade etmektedir. 

Oysa Türkiye Ziraî Donatım Kurumunda 4.O0 li
raya satılan göztaşı piyasada 15,00 liraya çok rahat
lıkla sağlanabilmektedir. 

1. — Kısa süre içinde Kurum aracılığı ile üre
ticiye göztaşı normal fiyatıyle verme olanağı var-
mıdır? . 

2. — Geniş üretici kitlesini ilgilendiren tarım 
ilâçlarını, üretici daha ne zamana kadar karaborsa
dan sağlayacaktır? 

3. — Normal fiyatı 4.00 lira olan gözîaşmın piya
sada 15.00 liraya satılmasını nasıl izah edersiniz? 

4. — Fiyat farkı nedeniyle yüksek kâr sağlayan ki
şilerin yukarıda sözünü ettiğimiz Devlet kuruluşları 
arasındaki bağlantı eksikliklerinde bir rolleri oimuş 
mudur? Tatlı kârlar kimler arasında paylaşılmakta
dır, şeklindeki sorulara önleyici tedbirlerle cevap ver
meyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık !2 . 5 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 1439 

Konu :' Sayın Oral Mavıoğlu'nun 
Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 1976 tarih Başbakanlığa muhatap 

7/1170-31115 sayılı yazı. 
tçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafın

dan; Ziraî Mücadelede kullanılan bakırsülfata ilişkin 
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olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımız
ca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru öner
gesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım Ve Hayvancılık 

Bakanı 

tçel Milletvekili Oral Mavioğlu tarafından; ba-
kırsülfat'a ilişkin olarak Sayın Başbakana yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabı. 

• 1. Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A. Ş. 
nce imal edilen ve T. Ziraî Donatım Kurumunca 
çiftçiye intikal ettirilen Göztaşı satışları ve fiyatı 
6 . 4 . 1968 tarih ve 6/9811 sayılı Kararname ile tespit 
edilmiştir. 22 , 2 . 1971 tarih ve 7/1977 sayılı Karar
name ile de sözkonusu kararnamenin 1 nci maddesi 
değiştirilerek 3,30 TL/Kg. olan göztaşı satış fiya
tı 4.00 TL/ Kg. olarak tespit edilmiştir. 

Göztaşı üretimi için Etibank Murgul işletmelerin
den verilen blister bakır; sözkonusu işletmelerin re
vizyona girmesi nedeni ile bir süre aksamış ise de Er
gani Bakır işletmelerinin tüm Blister bakır üretimi 
T. Ziraî Donatım Kurumuna tahsis edilmesiyle nor
male dönmüş ve Bakanlığımız kuruluşlarından ihti
yaç belgesi alan çiftçilere, T. Ziraî Donatım Kurumu 
teşkillerince ve yetkili satıcılarınca kararname ile 
tesbit edilen fiyatı üzerinden satılmaktadır. 

2. — 1976 Yılı Ziraî Mücadele Programına göre 
üretici tarafından uygulanacak mücadeleler için lü
zumlu ilâçlar ve miktarları önceden tespit edilmiş 
ve sözkonusu ilâçların yeteri ölçüde temini hususunda 
özel ve kamu sektörlerine gerekli talimathr verilmiş
tir. 

Mücadele mevsiminin içinde bulunduğumu? şu 
günlerde herhangi bir ilâcın darlığı ve karaborsası ol
mamış ve bu konularda da Bakanlığımıza bugüne ka
dar bir şikâyet gelmemiştir. 
< 3. — Ziraî sahada kullanılan göztaşı imâli için 

Etibank tarafından verilen Blister Bakır T. Ziraî Do
natım Kurumu'na 6 . 4 . 1968 tarih ve 6/9811 sa
yılı Kararname ile tespit edilen fiyat üzerinden 
(7280 TL. ton) verilmektedir. 

Özel sektör ise, piyasanın (Ziraî sahanın dışı) ve
ya sanayiin ihtiyacını karşılamak üzere imâl edeceği 
göztaşı için temin ettiği Blister bakırı Etibank'tan 
32-500 TL. ton fiyattan almaktadır. Serbest piyasada 
kilogramı 15.00 TL. den satıldığı bildirilen göztaşı-
nın pahalı fiyatla temin edilen Blister bakır ile imal 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Rabak firmasınca T. Ziraî Donatım Ku
rumuna verilmek üzere, ucuz fiyatlı Blister bakırdan 
üretilen göztaşının kilogram maliyeti de 4, TL. nin 
üzerinde olmakta, aradaki fark ise Devlet tarafından 
karşılanmaktadır. 

13. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, bazı 
kamu iktisadî teşebbüslerinin ithal işlemlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı (711183) 

Sayın M l̂leiE Meclisi* Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplarının 

Sayın Malîye Bakanından sağlanarak tarafıma bil
dirilmesi hususunda aracılığınızı saygılarımla rica 
öderim. 

İzmir Miletveklili 
Kemal Önder 

L Türküye Demir - Çelik Fabrikaları, Makina 
Kimya Endüstrisi Kurumu T. C. Devlet Demiryolları, 
Sümieribanlk, Etfılbank, Türkiye işletmeleri Kurumu ve 
Türkiye Blıdkitfitk Kurumunun yabancı ülkelerden it
hal edecekleri her türlü yatırım malları, araç ve ge
reçleri ile ya da yarım mamul malları (PET - KÎM'in 
•ithal ddeeeği plastik hammaddeleri giibi) için; 

a) Ödenlek sağlanması, 

b) Türk parası sağlanması (karşılıklarının sağ
lanması) 

c) Ticaret Bakanlığınca gerekfli müsaadenin sağ
lanması, 

d) Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaade
sinin verilmesi, bu müsaadenin Merkez Bankasına 
inıtiilkaH, 

e) Merkez Bankasınca akreditif açılması, 
f) Merkez Bankasınca kuvertür'ün gönderilmesi 

işlemlerinin; 
aa) Her işlemin baişiamigıç tarihi, 
bb) Her işlemin her aşamadan geçiş tarihi, 
cc) Her işlemin 31 Mart 1976 tarihindeki son 

'durumu itibariyle bildirilmesi, 
2. 'Buna göre; 
a) Maliye Bakanlığından Türk parası karşılığı 

tahsisi beklenen dış ödemelerden henüz bu tahsis 
yapılamayanların, talep tarihi ve 31 Mart 1976ttaiki 
durumu, 

<b) Malîye Bakanlığından Türk parası tahsisi 
talep edilmiş olup bu talep kabul edilmiş, gerekli tah
sis yapılmış ise ve fakait bundan sonraki aşama, yani 
Ticaret Bakanlığınca beklenen ithal müsaadesi alın
mamış ise, 

aa) Tahsisin hangi tarihte talep edildiği, 
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ibb) Tahsilisin hanıgi tarifte kalbul edildiği, 
c) Ticaret Bakanlığından yapılan müracaat so

nucu ithal müsaadesi alınmış, bu Mıal müsaadesi 
Maliye Bakanlığına arz edilmiş ve buna istinaden 
döviz transfer müsaadesıi talep edilmiş ise, 

aa) Türk parasının hangi tarihte talep edildiği, 
bb) Türk parasının hanimi tarihte tahsis edildiği, 
cc) Ticaret Bakanlığınca iifchal müsaadesinin han

gi tarihte verildiği, 
dd) Mailiye Bakanlığına döviz transfer müsaa

desi için hangi tarihte başvurulduğu, 

d) Mailiye Bakanlığınca döviz transfer müsaa
desi verilmiş ve bu talep Merkez Bankasına intikal 
dtitirilmtiş ise, 

aa) /Döviz transfer müsaadesinin hanıgi tarihte 
verildiği, 

bb) Bu müsaaldenıin hanıgi tarihte Merkez Ban
kasınla intikâl ettirildiği, 

e) ıDöviz müsaade talebi Merkez Bankasına in
tikal ektirilmiş ise haragli tarihte akreditif açıldığı 
(akreditlif açılıp da kuıventürü gönderilenlerin 
3ı 1 Marlt 1976 tarihi ütilbairliyle - yazılmasına gerek 
yoktur.) 

3< Yukarıdaki bilgilerin 1 000 dolar ve daha 
fazla işlemler için hazırlanmıası, 

4, T. C. Merkez Bankasının 31 Mart 1976 ta
rihi itibariyle döviz gelir ve gider talbiosu... 

5., Yukanidaki bilgilenin aşağıda yazılı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin halen Merkez Bankasınca 
transıfer edilemeyen ve küverltürü gönderilmeyen öde
meler içüin yapzılma&ı. 

1, Türkiye Demir - Çelik Fabrikaları, 
2, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 
3, T. C. Devlet Demiryolları, 
4 ıSümerbank, 
5 t Türkiye Elektrik Kurumu. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 14.5.1976 

Ankarai 
.ÖKIA: 310000/1466 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
lîgi : 16.4.1976 tarih 7/1(183-4122/31396 sayılı 

yaizıları. 
İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, ıbazı İktisadî 

Devlet Kuruluşlarının ithal işlemlerine ilişkin yazınız 
eki soru önergesini tetkik ettirdim. 

440 sayılı Kanunun 15 nci maddesine istinaden 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 

konulan İktisadî Devlet Teşekkülleri ve diğer Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman 
Programına dahil kuruluşların işletme açıklan ve ya
tırım harcamaları için gerekli finansman ihtiyaçları, 
440 sayılı Kanun ve balhis konusu kararname ile yıl
lık bütçe kanunlarındaki Ihükümler dairesinde nakit 
durumları izlenerek zamanında karşılanmaktadır. 

Bakanlığımızca tahsise bağlanan kamu sektörü it
halât bedellerinin transferleri, döviz imkânları nis
petinde ve periyodik bir sıra dahilinde T. C. Merkez 
Bankasınca, ayrıca bir müsaade alınmaksızın yapıl
maktadır. 

Soru önergesinde zikrolunan kurumların 31.3.1976 
tarihi itibariyle transferlerine öncelik verilenlerin dö
kümü aşağıda gösterilmiştir. 

— Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün $ 1 520 000 lık 10 000 ton blum demir ile 
ilgili 13.4.1976 tarihli döviz transfer müsaadesine 
ilişkin taleibi. 15.4.1976 tarihinde, 

— Sümer'bank Genel Müdürlüğünün £ 20 300 lık 
patapar kâğıdı ile ilgili 19 . 3 . 1976 tarihli döviz trans
fer müsaadesine ilişkin taleibi 1.4. 1976 tarihinde, 

— Etibank Genel Müdürlüğünün Norveç kro
nu 1 950 000 lık 5 000 ton anot patı ile ilgili 1.4.1976 
tarihli döviz transfer müsaadesine ilişkin taleibi 
20 . 4 .1976 tarihinde, 

T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine intikal 
ettirilmiştir. 

Soru önergesi konusu diğer kuruluşların 31.3.1976 
tarihi itibariyle Bakanlığımıza bu konuda müracaat
ları bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Engenekon 

'Maliye Bakanı 

14. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars -
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki bataklığın 
kurutulmasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Ve
fa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1188) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplanması için gerekli işlemin yapıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 15 . 4 . 1976 
Kars 

Doğan Araslı 

Kars'ın Aralık ilçesine bağlı 2 000 nüfuslu 400 
hanelik Hasanihan köyünde yıllardır kurutulamayan 
bir bataklık meydana gelmektedir. Köyün tam orta
sında 100 dekarlık bu arazi, ilkbaharda suyla dol-
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makta, kısa zamanda sazlık ve bataklığa dönüşmek
tedir, 

Başta sivrisinek olmak üzere, çeşitli haşarelerin üre
yip, köyde ve çevrede ciddi hastalıklara sebep oldu
ğu çeşMi raporlarla saptanmıştın 

iBu bataklığı kurutma, ya da akıntı ıkânallarıyle 
düzenli gölet olarak kullanılması yolunda köy muh
tarlığının çeşitli uyarıları olmuştur. 

Bu konuda Bakanlık olarak ne düşünülmektedir? 
Köy halkının haklı isteğine, bugüne kadar olumlu bir 
girişimle neden <^ap verilmemiştir? 

T. C • -
Köy İşleri Bakanlığı 17 . 5 .1976 
Tetkik.-Plaıikma ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/634-004753 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı. 

MMet Meclisi Başkanlığına 
îlgi ••: Gen. Sele. Kan. Müd. lüğü 26 . 4 .1976 gün ve 

7/1188-4140/31514 sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili. Sayın Doğan Araslı tarafından 

yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy îşleri Bakanı 

Kars: Millefivieküi Sayın Doğan Arask'nın yazılı 
soru önergesi cevabıdır. (MM) 

Kaxs ihnin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü 
bataklığının kurutulması konusu, Bakanlığımızın 1976 
yılı önetüt programına alınmış olup; bu konuda Erzu
rum Töpraksu IX. Bölge Müdürlüğüne gerekli tali
mat verilmiştir. 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Yalvaç Çiftliği Malları Koruma Bekçilerinin 
özlük haklarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakam Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1190) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
araciliğ%nızv saygıyfe arz ederim. 16.4.1976 

Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

Yalvaç Çiftçi Mallan Koruma Bekçilerinin işçi ol
madıkları ve Sosyal Sigortalara alınması mümkün ol
madığı bildirilmiş. 

Bu kimseler memur da sayılmadıkları kendilerin
den emekli keseneği kesilmemesiyle anlaşılmaktadır. 

Bu kişilerin geleceklerinin garantisi nedir? Ve han
gi hizmet grupuna dahildir? 

T. C« 
Gıda -: Tarım ve 12 . 5 .1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı •: 629 

Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 .4 .1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1190 

-4145/31562 sayılı yazı. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu tarafından; çiftçi malları koruma bekçilerinin öz
lük haklarına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun koruma bekçilerine ilişkin yazılı 

soru önecgesi cevabı 

10.7.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının 
Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan ko
ruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanunu kapsa
mına alınması hususundaki fiilî durumun bildirilmesi 
hususu 6 . 1 . 1976 gün ve 6/1100 sayılı yazımızla Sos
yal Güvenlik Bakanlığından sorulmuştu. 

Bu defa yazımıza cevaben durumu izah eden Sos
yal Güvenlik Bakanlığından alınan 21 .1 .1976 gün ve 
4-1-4-752 sayılı yazılarının bir fotokopisi eklice sunul
muştur. 

Koruma bekçilerinin tayin ve özlük hakları bakı
mından; yürürlükteki kanunların eksikliği sebebiyle; 
halen ne Devlet memuru ve ne de işçi sayılmamakta
dırlar. 
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• T . C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 4.1.4.752 

294 Sayılı Ekidir 

Konu : Çiftçi 
ri Hk. 

21 

30 . 

mallarını koruma 

, 1 1976 

4 . 1976 

bekçile-

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 gün ve Ziraat İşleri Genel Mü

dürlüğü ifadeli VIII - 26 - 34 - 99 (60) - 6/1100 sayı
lı yazınız. 

Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin sigortalılık 
durumları hakkındaki «iîgbde kayıtlı yazınız ince
lendi. 

Malumları olduğu üzere Millet Meclisi Bütçe 
Plan Komisyonu 19 . 6 . 1973 günlü Esas No. : 
1/286, 2/133 Karar No. : 66 sayılı raporu ile 4081 
sayılı çiftçi mallarının korunması hakkındaki Kanu
na göre çalıştırılan koruma bekçilerinin, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olması Millet Mec
lisi Genel Kuruluna teklif edilmiş Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1975 günlü celsesinde ve Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 7 . 1975 gün
lü 74 ncü Birleşiminde teklif aynen kabul edilmiştir. 

Ancak başka bir maddeden dolayı karar Cumhu
riyet Senatosunca Millet Meclisi Başkanlığına iade 
edilmiştir. 

10 . 7 . 1975 tarihli 4081 sayılı çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki kanuna göre çalıştırılan koru
ma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ol
ması kesinleşmiş olup, Millet Meclisinin Cumhuri
yet Senatosundan dönen madde hakkındaki vereceği 
karar beklenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sosyal Güvenlik Bakanı A. 

Mazhar Kısacıkoğlu 
Müsteşar 

16. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, bazı köylerin yol bağlantılarına ilişkin sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'm yazılı cevabı. 
(7/1191) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. • 16 . 4 . 1976 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Soru 1. — Akdeğirmen - Başkimse - Eğice köy
lerinin yol bağlantısı halen yapılmamıştır. Bu köy 
yollarının yapılmayış sebebi nedir? 

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

Başkanlığı 18 . 5 . 1976 
Sayı : 06 - 04/639 

004757 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müdürlüğü 26 . 4 . 1976 

gün ve 7/1191/4146/31563 sayılı yazınız. 
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut

lu tarafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekin
de Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut-
lu'nun yazılı soru önergesi cevabıdır 

1. — Afyonkarahisar İli Sincanlı İlçesindeki İl yo
lu ilt. Akdeğirmen - Başkimse - Eylice - Yıldırım Ke
mal köy yolunun, 18 Km. olarak 1968 yılında stablize 
kaplaması ikmal edilmiş olup, 1969 yılından bu yana 
söz konusu grup köyyolu bakım programlarımızda yer 
almakta ve bakımı yapılmaktadır. 

2. — Bununla beraber söz konusu yolun durumu
nun mahallinde tetkik ettirilerek; gereğinin yapılma
sı hususunda Y. S. E. İsparta 17 nci Bölge Müdürlü
ğüne talimat verilmiştir. 

17. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in An
talya Pil Fabrikasında devam eden greve ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji ve Adalet bakanlarından sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1198) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji ve Ada

let Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 1 6 . 4 . 1976 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Sanayi ve Teknolo
ji Bakanının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. 
(7/1198) 
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Antalya Pil fabrikasında 5 ayı aşkın bir süreden 
beri grev yürütülmektedir, işyerinde birden çok sen
dikanın bir rekabeti yoktur. Fabrikanın iki yıllık bir 
üretim geçmişi vardır. Sendika istekleri aynı iş ko: 
lundaki istekler ötesi maddî külfetler getirmemekte
dir. 

Ancak fabrika müdürünün mernur ve teknisyen
ler de dahil işçiler üzerinde tutarsız baskıcı davra
nışları bu isteklerin içeriğini yönetimin daha adil ve 
demokratik olması yönünden genişletmiştir, tşyerinde 
birlik ve birliğin bu kadar kısa süre içinde bozulma
sının baş sorumlusu fabrika müdürünün ayrıcalıklı 
ve dengesiz tutumu olmuştur. Fabrika mürurunun iş
yerinde oluşturduğu bu olumsuz nedenler artan biçim
de sürdürülmektedir, işverene karşı şirin görünmek 
ve bütün tutarsızlıklarını kapatmak için müdür öncü
lüğünde yasal olmayan ve suç teşkil eden eylemlere 
kalkışılmaktadır. 

Grevi yürüten işçilerin evlerine profesyonel suç
lular gönderilmekte önce müdürün müttefik sözle
rinden başlanarak tehditlere doğru tırmanılmaktadır. 
Grevi yürüten bir kısım işçilere kaynağı belirsiz pa
ralar teklif edilmekte ve halen iş başı yapmış 20 işçiye 
ve her birine 5'er bin lira dağıtıldığı söylenmektedir. 

tşyerinde memurları işçilerin yapması gereken üre
tim kesimlerinde çalışmaya zorlanmakta ve yasal 
olmayan üretim planlanmaktadır, işyerindeki grevi 
sürdüren işçi liderlerinin sudan bahanelerle işlerine 
son verildiği yollu tazminatsız feshi ihbarlar yapıl
maktadır. tşyerinde tabancalı bazı grev kırıcı unsur
ları sokarak olaylar çıkarmaya yönelinmektedir. 

1. — Bütün bu yasa dışı eylem ve işlemlere kar
şın geniş çapta bir soruşturma açılması düşünülmek
te midir? 

2. —- Grevin temel psikolojik nedeni fabrika mü
dürünün yarattığı olumsuz koşullardır. Bir tedbir 
olarak müdürün görevden alınması düşünülmekte 
midir? Yoksa olay çıkarmaya ve yasa dışı işlemler 
için alet olarak kullanılmakta ısrar mı edilecektir. 

3. — Halen çalışan işçilere maaş dışı grev kırmak 
için verilen 5'er bin liranın kaynağı nedir? Yetkililer 
hakkında ne gibi bir işlem yapılması düşünülmekte
dir? 

20 . 5 . 1976 O : 1 

T. C, 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. Gn. Müdürlüğü 1 1 . 5 . 1976 
Sayı : 20545 

Konu : izmir Milletvekili Süleyman 
Genc'in soru önergesinin cevaplandırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 26 . 4 . 1976 gün ve 7/1198 - 4161 - 31612 sayılı 
yazılarına : 

izmir Milletvekili Sayın Süleyman Genç tarafın
dan, Antalya Pil Fabrikasında devam eden grevle il
gili olarak yasal olmayan ve suç teşkil eden eylemle
re kalkıştığı hususunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğı ile Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunan yazılı soru 
önergesinin, Bakanlığımıza taalluk eden kısmı incelen
miş, cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Antalya Pil Fabrikasında 5 aya yakın bir süre 
sürdürülmekte olan grevle ilgili olarak yasa dışı ey
lemde bulunulduğu hususunda herhangi bir şikâyet 
ve ihbarın vaki olmaması sebebiyle soruşturmaya 
tevessül edilmemiş olduğu, ancak Sayın Süleyman 
Genç tarafından yazılı soru önergesinde yöneltilen 
hususların ihbar telâkki edilerek 1976/2497 sayılı ha
zırlık soruşturmasının başlatıldığı, soruşturma hita
mında kanunî gereğinin takdir ve ifa edileceği, An
talya C. Savcılığının 4976 - 510 sayılı cevabî yazısın
dan anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
ismail Müftüoğlu 

18. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel' 
de bazı sulama şebekelerinin proje dışı kullanıldı
ğı iddialarına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Ve
fa Poyrazın yazılı cevabı. (7/1203) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Köy işleri Bakanlığın

ca cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla rica 
ederim. 

içel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Bakanlığın Topraksu örgütü, özellikle son 3 - 4 
yıldan bu yana içel'de önemli çalışmalar yapmıştır. 
Dar gelirli üreticiye yöneltilen bu çalışmalar kıvanç 
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İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

vericidir. Daha önce yalnızca varlıklı kişilere hizmet 
eden bu örgütün düşün değişikliği çevreyi memnun 
etmiştir. 

Ancak, 1968 - 70 döneminde projelendirilen Göz: 

süzce, Gözce ve Akkaya sulama şebekesi daha son
raki yıllarda yapılan çalışmalarla uygulamaya konul
muş ve proje uyarınca bir çok üretici sulama olana
ğına kavuşmuştur. Fakat bir süreden bu yana ilk pro
jeden kasıtlı saptırmalar yapılmaktadır. Şöyleki; Göz
süzce köyünün tarım alanına ayrılması planlanan su, 
bir kısım orman ve hazine arazisini kendi mülkü imiş 
gibi kullanıp ve hatta satan kişilerin yeni edinmiş gö
ründükleri alanlara kaydırılmaktadır. Sonuçta, bu ye
ni alanların sudan yararlanmalarını önleme olanağı 
doğal olarak kalmayacaktır. Üzülünen taraf, ilk pro
jeye göre kendisini 56,5 İt/sn. su verilmesi gereken 
Gözsüzce köyünün, suyun yeni alanlara kaydırılma
sı nedeniyle 13,4 İt/sn. su ile yetinmelerini istemekte
dir. 

1. — Sözkonusu yörede, son yılda yapılan uygu
lamalar, anaprojeye uygun mudur? 

2. — Devlet ormanı ve arazisinin yeni zilyetlerine 
adalet ve hakkaniyet dışı birtakım olanaklar sağlan
maktadır. Bu olanakların sağlanması nedeni olarak 
da bu yörede partizan uygulama ve rüşvet söylenti
leri yaygınlaşmaktadır. Bu beyanlarımı ihbar telâkki 
ederek bir müfettiş göndermeyi uygun bulur musu
nuz? 

3. — Aynı yörenin sulama uygulamalarında Diş-
taşı suyu hangi alanları sulayacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 18 . 5 . 1976 

Sayı : 06 - 04/638 
004756 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müdürlüğü 30 . 4 . 1976 

gün ve 7/1203/4170/31767 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlü tarafından 

yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal ettirilmiş bulunan, yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ~~ 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

1. — Anamur - Gözce, Akyaka ve Gözsüzce köy
leri arazisine Karapınar ve diğer kaynaklardan sula
ma suyu temini gayesiyle teşkilâtımızca hazırlanan 
proje, 1968 - 1973 yıllarında tatbik edilmiş ve 
3 014 694 lira yatırım yapılarak sağ sahilde 3650 ve 
sol sahilde de 1000 dekar araziye sulama suyu temin 
edilmiştir. 

Sağ sahildeki sulama kanalının altında kalan ve 
eskiden ormanlık ve fundalık olanların da sonradan 
sulamaya açılması nedeniyle mevcut su miktarı yeter
siz kalmıştır. 

2. — Sulamaya açılan bütün tarım arazisine ye
terli sulama suyunun temin edilmesi gayesiyle Gözce 
deresi içerisinde bulunan Diştaş kaynağından fayda
lanılması konusu ele alınmış ve projeleme çalışmala
rı sırasında bu kaynağın suyunu araziye intikal etti
ren toprak kanal güzergâhının bir kısmının, yine bu 
güzergâh üstünde bulunan değirmen sahibine ait ol
duğu anlaşılmıştır. 

Değirmen sahibi, yapılacak tesise karşı çıktığın
dan konu ihtilâf arz etmektedir. Mevcut Sulama Bir
liği tarafından ihtilâf halledilinceye kadar, işin ele 
alınmasına imkân görülmemektedir. 

19. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray' 
m, Bakırköy Akü Hastanesine yatırılan emekli hâ
kim binbaşının durumuna ilişkin, Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sorusu ve Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7f 1204) 
d) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet ve Sağlık ve Sos

yal Yardım bakanları tarafından yazılı olarak yanıt
lanması için gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederim. İstanbul Mffletvsekili 

Hasan Basrİ AkMısay 

1. — Emekli Hâkim Kıdemli Binbaşı Selâhattin 
Necmioğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesine hangd ta
rihte alınmıştır - Hastaneye alınmasının yasal neden
leri noterdir? 

2. — Bu 'kişi haikjkında yargı mercilerinee veril
miş bir (hüküm var mıdır? 

(1) Bu soru önergesiyle ilgili Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. 
(7/1204) 
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3. — Hastaneye alındıktan sora, hastalığının seyri 
hakkında rapor verilmiş midir? Hastanede kaldığı sü
re içinde etrafına zararlı olduğunu gösterir hir olay 
olgulanrnış mıdır? 

T. C. 
Adalet 'Bakanlığı 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 17 . 5 . 1976 
Sayı : 21851 

Konu : İstanbul Milletvekili Ha
san Basri Akkiray'ın soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îliği : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 30 . 4 . 1976 gün ve 7/1204-4176/31825 sayılı 
yazılarına : 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Basiti Akkiray' 
m Bakırköy Akıl Hastanesine yatırılan Emekli Bin
başı Selâhattin Necmioğlu'nun durumu ile ilgili ola
rak Bakanlığımıza ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına yöneltmiş (bulunduğu yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımıza taallûk eden kısmı hakkında gerek
li bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

20 . 5 . 1969 tarihinde, 'Denizli 11 nci Tümen As
kerî Mahkemesinde görevli Hâkim Kıdemli Binbaşı 
Selâhattin Necmioğlu'nun, Aökara, Tıp Fakültesi 
İkinci Cerrahî Kürsüsü Doçenti Hüseyin Gttrsoy'u 
kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, Ankara Birin
ci Ağır Ceza ^Mahkemesinde yaptlan yargılaması so
nunda, suç tarihinde T. C. K. nun 46 ncı maddesine 
uyan aklî maluliyetinin trhben tespiti sebebiyle hak
kında oeza verilmesine maüıal oimadığına, şifa bulun
caya kadar ve bir seneden aşağı olmamak üzere Sağ
lık Kurulu bulunan ibir akıl hastanesinde muhafaza 
ve tedavi altına alınmasına, şifa bulduğunda ser
best bırakılma karan verilmek 'üzene raporunun mah
kemeye gönderilmesine 30 . 3 . 1971 gün ve 295/80 
sayı ile karar verildiği ve mezkûr hükmün Yargıtay 
ıBirinci Ceza Dairesinin 29 . 6 . 1971 gün ve 2690/2564 
sayılı ilâmı ile onanarak kesinleştiği, adı geçenin 
2 . 4 . 197) gün ve 295/80 sayılı mahkeme kararına 
istinaden 30 . 3 . 1971 tarihinde İstanbul Bakırköy 
Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildiği, bilâhara mez
kûr Hastane Sağlık Kurulunca verilen 31 . 8 . 1972 
gün ve 2865 sayılı raporla, 1 . 4 . 1971 tarihinden 
ıberi tedavi edilen Selâhattin Necmioğlu'nun şifa 
(bulduğu, serbest bırakılabileceği ve altışar aylık fa
sılalarla 4 defa tıbbî kontrol ve muayeneye tabi tu-

tutulmasının uygun olacağı bildirildiğinden, ken
disinin taburcu edilmesine daıir verilen karar üzerine 
11 . 12 . 1972 tarihinde vasisine teslimen serbest bı
rakıldığı, ancak müdaihil vekilinin, hastalığın yeni
den nüksettiği yolunda vâki müracaatı sebebiyle, 
mahkeme tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Psikiyatri Kliniğine sevk edilen Selâhattin 
Necmioğlu'nun klinikçe verilen 22 . 6 . 1973 gün ve 
2015/13213 sayılı rapor gereğince aynı tarihte yine 
Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesine gönderilerek te
davi altına alındığı ve halen tedavisine devam olun
duğu; adı geçen Hastane Sağlık Kurulu tarafından 
verilen 28 . 6 . 1973 gün ve 2193 sayılı raporda, 
23 . 6 . 1973 tarihinden beri hastanelerinde tedavi 
edilen Selâhattin Necmioğlu'nun musap olduğu 
Pronoit Sendrom denilen akıl hastalığının nüksetmiş 
bulunduğu, toplumun emniyeti bakımından şifası tıb
ben tespit edilene kadar hastanede tedavisinin elzem 
görüldüğü ve 10 . 7 . 1975 gün ve 2221 sayılı rapor
da da, adı geçenin psikoz arazının salâh halinde de
vam etmesi sebebiyle hosbitalizasyonun bir müddet 
daha uzatılmasına karar verildiği, ayrıca hastane 
Baştabipliğinin 9 . 12 . 1975 gün ve 5322/18790 sa
yılı yazısıyle, hasta şifa bulduğu takdirde yeniden 
Sağlık Kuruluna sevk edilerek hakkındaki raporun 
gönderileceğinin belirtildiği, son olarak mahkemece 
21 . 4 .1976 gün ve 295 sayılı tezkeire ile hükümlünün 
musap bulunduğu hastalığın şifa bulup bulmadığının 
Bakırköy Ruh Hastalıkları Hastanesinden sorulduğu 
ve alınacak cevaba göre kanunî gereğinin takdir ve 
tayin edileceği, ilgili dosyanın tetkikinden ve Anka
ra Cumhuriyet Savcılığının iş'arından anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyuruhnasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakam 

20. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ege 
sahillerinde trolle balık avcılığı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 

cevabı. (7/1207) 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda aracılığınızı say-
larımla ric ederim. 

21 . 4 . 1976 
Halil Dere 

Muğla Milletvekili 
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Sorular : 
1. — Bodrum, Datça, Marmaris, Köyceğiz ve Fet

hiye sahilleninde yapılan trol avcılığında, yasal ko
şul, yükümlülük, sorumluluk ve haklara uygun dav-
ranılıp davranılmadığı kontrol edilmekte midir? 

Kontrol edilmekte ise : 
a) Sahillere 300 - 500 metre yakınlıkta yapılan 

trol avcılığı niçin önlen em emektedir? 

b) Trol avı yapan teknelerin ağlarına taıkılan 
kurşun ağırlıkları kontrol edilmekte midir? 

c) 'Balık neslini tü'ketid bir şekil taşıyan bu den
li avcılığa niçin göz yumulmaktadır? 

d) Kontrol yetkisi ve sorumluluğu olanların çı
kar sağlamakta olduğu şeklindeki iddia ve söylenti
ler ne derece doğrudur? 

e) Son 'günlerde, Marmaris açıklarında suçüstü 
yakalanan tekne niçin serbest 'bırakılmıştır? 

f) Kontrollara yardımcı olma durumunda olan 
Marmaris Sınırlı Sorumlu Balııkçılılk Kooperatifine 
yetki ve sorumluluk verilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 20 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 
Sayı : 1665/49249 

Konu : Sn. Halil Dere'nin yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 4 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü, 
'Başbakanlığa muhatap 7/1207-4179-31839 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından; 
Muğla sahillerinde yapılan trol avcılığına ilişkin ola
rak; Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca 

cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesi 
cevabının iki nüsha olarak etlice sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakam 
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Sayın 

Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesi cevabı. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 'Bakanlığı Su Ürün

leri Genel 'Müdürlüğünün Teşkilât Kanununun he
nüz çıkmamış olması sebebiyle, kanun, tüzük ve sir
külerlerde belirtilen yasak, tahdit ve yükümlülükler, 
taşra teşkilatındaki halihazır mahdut elemanlar, sa
hil Muhafaza Teşkilâtı mülkî idarelerin gayretiyle 
mevzuat dahilinde takip edilmekte ve bazı hususlar 
mahkemelere intikal etmek suretiyle korunmasının 
sağlanmasına çalışılmaktadır. 

a) Sahillere 300 - 500 metre yakınlıkta trol av
cılığı yapıldığına değin, İzmir Su Ürünleri Bölge Mü
dürlüğümüze herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir. 

b) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna iliş
kin tüzük hükümleri çerçevesinde koruma ve kontrol 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

c) ıBu hususla ilgili olarak yukarda arz edilen 
hiçimde yürütülen yasak, tahdit ve yükümlülüklerin 
(sahillerin taranma keyfiyeti dahil) kontrolü işinin 
sıkı bir şekilde takibi her yıl yayınlanan yasak şirkü-
leriyle ilgililere hatırlatılmakta ayrıca ortaya çıkan 
•durumlar ve ihbarlara dayanılarak yeni tedbirlere 
başvurmakta ve emirler tekrar edilmektedir. 

d) Bu tür iddia ve söylentiler 'Bakanlığımıza in
tikal etmemiştir. 

e) Adı geçen yerin İzmir Su Ürünleri Bölge Mü
dürlüğü hudutları içinde olduğundan mezkûr Mü
dürlük (böyle bir tekneyi suçüstü yakalamamıştır. 

f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna iliş
kin Tüzük Koruma ve Kontrollar için kooperatiflere 
böyle hir görev vermeyi öngörmemiştir. 

mmtm 
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5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayı 
sine, Bu Kanuna 4 Ek ve 

ADANA 
Ilter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
Necd'öt Evliyagil 
Muistafa îmirzalıoğlu 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıfkoğlu 
t. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürlk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
llyas Seçjkin 
H. Turgut Tolker 
Yusuf Ziya Yağcı 

Bir Geçici Madde Eklenm 

Üye 

lı Kanunla Eklenen Ek 6 ı ncı Maddenin Değiştirilme-
esine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

sayısı : 450 
Oy venenler j 269 

Kabul edenler : 259 
Reddedenler : ' 5 

Çdkdnserler ; 4 
Geçersiz oylar : 1 

Boş oylar : — 
Oya katılmayanlar : 179 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdur rahim Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behlîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan AyteMn 
Cihat Bilgehan 
Neoatıi Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı. 
Sadullah Usumi 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

edenler] 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok » 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Arağın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eben 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hü/seyitı Erçeliik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtiif Ensariioğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE ! 

llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Rasim Küçülkel 
A. Orhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim öinMJi 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca / 

(Kabul edilmiştir.) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamük Teklin 
M. Emin Turgut/alp 

GÜMÜŞHANE 
Tlrol Tuneer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Re§a 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz M%L1 X 1 U 1 1 U £ J 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Uesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 

Abdullah Ba§türk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozfoeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
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Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
-Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âclil Demir 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Alıi Zülfiikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasan Bozlkurit 
Kemal ökyay 
Cemil ÜnaJl 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi Ilnan 
Mehdi KesMn 
Sabri KeSkiinı 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avfargîl 
Cemal Cebeci 
Selçuk îmamoğslu 
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I Hayrettin Nakiiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailm 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdr" 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
İbraMm Afcdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşji 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 

I Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettıin Gökakm 

I M. Necati Kalaycıoğlu 
f Hüseyin Keçeli 
I özer ölçmen 

KÜTAHYA 
I Ahmet Haşim Benli 
I H. Cavit Erdenıir 
f İlhan Ersoy 

MALATYA 
f Mehmet Delikaya 
| Hakkı Gökçe 

Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuneel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

20 . 5 . 1976 O : 1 

Ünat Demir I 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haınıdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
A.ta Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar ı 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arı'kan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil ökUy 
Abdülkerim Zilân 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 

| Vahit Bozatb 
Ahmet Dmrafkoğrlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Niıhan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullaih Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
[ Âdil Ali Cine! 
I Ekrem Dikmen 
t Melhmet özgür 
I Ahmet Şener 

[ TUNCELİ 
I Nihat Saltıik 

Süleyman Yıldırım 

[ URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bueaik 
Necmettin Cevheri 

ı Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
Nedim Korkmaız 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Zekâi Altınay. 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet ZeM Okur 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Osman Çıtırık 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 

EDİRNE 
ilhan Işık 

/Çekin serler* ] 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

(Geçersiz oy) 

ANTALYA 
Fahri özçelüık 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahıa/ttin Yardımcı 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir (iz.) 

Cahit Kayra 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
D^eniz Baykal 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (î. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoaıi Igtaenideroglu 
Hailit Kahraman 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Covat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karmı 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
ismail Hakiki Yıldırım 

. İZMİR 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş (İz.) 
ibrahim Hortoğftu 
imam Hüseyin îneioğlu 
Mehmet Özîkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
Abdullah Çilli ' 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Nazım Baş 
Oral MaVioğlu 
Çetin Yılmaz 
, İSTANBUL 

Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Koksal* 
oğlu (t.) 
İlhan özbay 
A. Doğan öztunç 
Îlhami Sancar 
Şükriye Top£ 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 

KARS 
Davut Aksu (tz.) 
Abdül&edm Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabri Tı#h 

KAYSERİ 
Meıhmtet AltanışyedioğİM 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Reşat Atesoy 
Bahni Dağda§ 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay îmer 
Ali KöMradak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Necmi Özgür 

önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fenim Adak (B.) 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
•Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (1.) 
İrfan Yankutan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çafloroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 

UEFA 
Abdülikadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
ihsan Aralan 
îlhami Çeıtan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoll 
Bülenjt Eoevit 
Oıöıan Gönieüoğlu 

[Açık Üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

- t - ! > • • • < « 
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tstihdam Poiltikasiyîe ilgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Bulunduğuna Dair Kamın 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
llter Çubukçu 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

BURSA 
Halil Karaatlı 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 35 

Kabul edenler : 34 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : — 
Geçersiz oylar : — 

Boş oylar : — 
Oya katılmayanlar : 413 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunç er 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSTANBUL 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Neecar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Pamuk 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İsmet Büyükyaylaeı 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Gündüz Sevil gen 

MARDİN 
Talât Oğuz 

[Reddeden] 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

[Oya katılmayanlar] 

Eınin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

URFA 
Halil Millî 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Hüsnü Cahit Koçkar 
Ychbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
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Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir (îz.) 
Cahit Kayra " 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feraha Fatma Öztüık 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Zdya öztürk 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) • 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Mulıyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk,. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasını Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğiu 

Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Rasim Küçük el 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Çinisi i 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. ,Ü.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş (İz.) 
İbrahim Hortoğlu 

İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özkaya .,.. 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğla 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel • 

HAKKÂRİ 
Mikail lloin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Resa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzını Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 

. Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
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Ferruh Bozbeyli 
î. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu (tz.) 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseydn Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar \ 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekin el 

Hüsamettin Tiyansan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

. İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 

• Yücel Dinik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
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KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (îz.) 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerem Doğru 
(B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi üztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
(B.) 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Ata]ay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
(B.) 
Kemâlettiıı GÖkakın 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tamr 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakla Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ay s oy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H, Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Seııai Yazıcı 

RÎZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İz.) 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 
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SİİRT 

İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 

Vahdettin. Karaçorlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abba's 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek 
(B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat. Sal tık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş ^ 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

[Açık Üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

—.v* 

64& 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 â 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozlkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 31 . 3 . 1976, 14 . 5 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemi? grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey< 
lemîerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasa 
na ilişkin önergesi. (10/12) 

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

3. — 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 ted5u> 
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesis 

(10/19) 
4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka

daşının, İçel - Al ata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Dpğan 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) 

6. — 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) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
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sorumlularının kimler" olduğunun saptanması ama- . 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş- j 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — 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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmassına ilişkin önergesi, (10/26) ı 

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

12. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arakadaşınm, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin ı 
önergesi. (10/28) 

13. — 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 İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) j 

14. — 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) 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) 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) 

17. — 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) 

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

19. — Kars Milletvekili Doğan Arasü 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) 

20. — 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, Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 



21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
tnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — 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) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
sıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anıyasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — 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) 

28. — 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 açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
uyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap-ı 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — 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) 

31. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı^ 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — 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) 



35. — îçel 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) 

36. — 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) 

37. — 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 macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — 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) 

39. — 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 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amactyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da okuyan Tunceli'ü öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-
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i rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin*sonuçları konusunda, Anayasanın-88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 

i bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa-

| nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/56) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke j/ararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Planlama 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) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — 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-

j züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

I önergesi. (10/61) . 



49. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — 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) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 aı-
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
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) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş

tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının,-kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar-
kadaşınn, 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) 

56. — Eskişehir Milletvekili 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-

j let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/69) 

57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

58. — 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) 

59. — Manisa 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) 

60. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

61. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Ter.tik 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) 

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

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya- I 
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, j 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel 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) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id- I 
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri | 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — 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) 

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

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarına du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, j 

I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos-

I yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
L15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 

I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün ICO 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk-ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-

I ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşımn, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis. Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
mfiktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91)» 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına üişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuîJuk yapıldığı iddialarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/96) 
85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun» 

gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ye 9 ar
kadaşının, İçel üinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 
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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) (*) 

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 Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet- Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8; — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. {6/33) 

10. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MÎT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 
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16. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il-. 
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy îş-> 
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin- Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba-< 
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

24. — Denizli Milletvekili Sami Arsîan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili ihsan Arsîan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru* 
ya çevrilmistiri 



30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) j 

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

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

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

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

38. — 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) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

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

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

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

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş

bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

45. — 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) 

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

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

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/1Û4) 

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

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner« 
gesi. (6/103) 

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

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

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

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — 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) 



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

60. — Kahraman Maraş Milletvekili îsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

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

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

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

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

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

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

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

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

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

78. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

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

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'r>:r, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

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

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

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

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

içinde ve dışında çalışan işlilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — 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) 

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

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

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

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

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa iljşkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

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

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

96. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

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

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, (6/174) 

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

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (•) 

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

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü ŝoru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — 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) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

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

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
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hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

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

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

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

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

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

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

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

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

120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, .Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — 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) (*) 

123. — 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) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine i).\şkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. "(6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. §ükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

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

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

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

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

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 
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IS?, — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştaym yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*)' 

138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
(*) 

139. — 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) (*) 

140. — Ordu .Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru snergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sö'zlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi. (6/235) (*). 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâiettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil .Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

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

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

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

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Baş/bakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

153. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

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

.155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) •(•) 

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

157. — Çankın Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/248) (*) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

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

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
/abancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
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yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

164. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

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

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*). 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

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

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

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

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Tımisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/21.7) 

183. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184v— Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) 4*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekilli Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araıslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 
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190. — Muğla Milletvekili Halil Dere?nin, ya

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Miietvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapdan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

202. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 

teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

2C4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

205. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

2Q6. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapüan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

2Q9. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

21Q.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan ilk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3CI2) (*) 

215. — Ankara Milletveküi Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel yayın-
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evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

216. — îstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

(*) 
217. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

218. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamu : 

lajtırılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/306) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili . Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından- sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. ,— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan aç'k-
lamaya ilişkin -Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/3İG) (•) 

224. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahts ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22 . Tl . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan - Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 "sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç

işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 2, — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 saydı 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) 

3. — 5434 sayılı T C . Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri. (M. Mec
lisi: 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975, 
13 . 4 . 1976, 4 . 5 . 1976) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka^ 
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma, tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tfrih 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 Karina Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C, Se* 
natosu S, Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

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 
«klenmesine 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 îşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

13. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

14. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu rapom. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maıddesinin son 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) pağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 16. — 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) 

17. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş-
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kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarını 
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 18. — 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) 

' 19. — 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 : 
19 . 3.1976) 

20. — 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 teküfi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 21. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

22. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu, (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 23. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağılma tarihi : 26.3,1976) 

24. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 25. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşımn, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-

(Millet Meclisi Birleşim : 103) 
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deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

26. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

27. — îstaribul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 1 3 . 4 . 1976) 

X 28. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 29. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976) 

30. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 4 .1976) 

31. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
MiMî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

32. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo^ 
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-; 
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

,X 33. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savuna 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 34, — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 35. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile-
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-. 
bahsi ve İsparta Milletvekili Yusuf UysaFın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5. 5.'1976) 

37. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) 

X 38. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ınr 

17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

39. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 
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40. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce

za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1976) 

X 42. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 . 1976) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 44. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin-. 
landiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan tslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi :- 13 . 5 . 1976) 

52. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 1 4 , 5 . 1976) 

53. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alman 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

54. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 5 . 1976) 
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55. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil Kayahaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

57. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 58. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önetfgesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, Tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. —- C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 

ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

61. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezıkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/538) (S. Sayısı : 340) 
<Dağıtma tarihi : 18 , 5 . 1976) 

63. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indlirilrnesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

64. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



©önem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 87'ye 3 ncü Ek 
Toplantı : 3 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığ; Kanununa üç Geçici Madde ile 
bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince Benimsenme
yen Metni Hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. 
Senatosu ve Karma Komisyon Metinleri (M. Meclisi: 2/228; 

C. Senatosu : 2 /90) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 499) 

Karma Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Karma Komisyonu 6 . 4 . 1976 
Esas No. : 2/228, C. S. 2/90 

Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin C. Senatosu ve Millet Meclisince birleşilemeyen hükümleri hak'kında Anayasanın 92 nci maddesi 
uyarınca kurulan Karma Komisyonumuz, 31 . 3 . 1976 tarihinde ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
kendisine tevdi olunan metinleri tetkik ve müzakere etmştir. 

Komisyonumuz, C. Senatosu ve Millet Meclisi tarafından kabul edilen metinleri görüşmüş ve benimseme-
miştir. 

Komisyonumuz yeni bir metin tanzim ederek Millet Meclisi Genel Kuruluna Anayasanın 92 nci madde
si uyarınca arz edilmesini karar altına almıştır. 

Keyfiyet Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ils sunulur. 

Başkan Ba^kanvekili Sözcü 
C. S. Ankara Üyesi C. S. Trabzon Üyesi Sivas Milletvekili 

Yiğit Köker Muhalifim. Söz hakkım saklıdır. Ahmet Durakoğlu 
Hasan Güven 

Kâtip C. S. Ftzincan Üyesi C. S. Aydın Üyesi 
Tokat Milletvekili Niyazi Unsal Halil Goral 

Hüseyin Abbas 

C. S. Gaziantep Üyesi C. S. Erzincan Üyesi C. S. Tabiî Üye 
/. Tevfik Kutlar Ahmet Özmumeu Haydar Tunçkanat 

O S. Cumhurbaşkanınca S. Ü. İstanbul Milletvekili Kars Milletvekili 
Zeyyat Bay kar a Engin Unsal Kemal Okyay 

Kocaeli Milletvekili Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Sedat Akay ' İlhan Ersoy Mehmet Er soy 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Altmışyedioğlu 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir hk Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen 
hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş olan
lara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar dahil olmak 
üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 saydı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayıh Ka
nunun geçici 18 nci maddelerine göre müracaat ermemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 sayıh Kanun
la 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 2 nci, 
26 . 8 . 1971 gün ve 1476 saydı Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun geçici 15 ve 
geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün ve 1623 sayıh Kanunun geçici 1 nci maddelerine göre başvurma sürelerini geçir
miş olanlara bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık müracaat süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 târihinden sonra ve bu kanunun yürürlüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç
larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin borçlandırılmaları 1136 ve 1238 sayılı kanunların borçlan
dırılma hükümlerine göre yapdır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İştirakçilerden 102 nci maddede yazdı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat ede
ceklerin; 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 87'ye 3 ncü ek) 



C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞf METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerden 1136 ve 
1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta ge
çen hizmet sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat etme
miş olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu kanundan yararlanacak iştirakçi olanlar 
dahil olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Ka
nunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 197Î gün ve 
1425 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddelerine gü
re müracaat etmemiş bulunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 
1377 sayılı Kanunla 5434 sayıh Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve ge
çici 1, geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve geçici 16 nci, 22 . 9 . 1972 gün 
ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddelerine gö
re başvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık 
müracaat süresi tanınmıştır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş
tirakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda 
öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yü
rürlüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların 
borçlarının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları kendi kanunlarındaki borçlandı
rılma hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İştirakçilerden 102 nci madde
de yazılı süreler içerisinde yazı ile sandığa müracaat 
edeceklerin; 

Millet Meclisi (S, 
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I KARMA KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Üç Geçici Madde İle Bir Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 .6 .1949 gün ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda
ki üç geçici madde eklenmiştir. 

I GEÇİCİ MADDE 1. —İştirakçilerden 1136 ve 1238 
i sayıh kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz-
I met sürelerinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmetleri

ne eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş olan
lara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve 
bu kanundan yararlanarak iştirakçi olanlar dahil ol
mak üzere 5 .3 .1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun ge
çici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1 9 7 1 gün ve 1425 saydı 
Kanunun geçici 18 nci maddesine göre müracaat et
memiş bulunanlarla 1 .3 .1971 gün ve 1377 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) 
işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 
2 nci, 2 6 . 8 . 1 9 7 1 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun ge
çici 15 ve 16 nci, 22 .9 .1972 gün ve 1623 sayılı Ka-

I nunun geçici 1 nci maddelerine göre başvurma süre
lerini geçirmiş olanlara bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren yeniden altı aylık müracaat süresi tanm-

I mistir. 
1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işti-

j rakçi olanlardan, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
S 1 .1 .1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğ

renci olarak geçen sürelerin borçlandırılması için 
31 .12 .1973 tarihinden sonra ve bu kanunun yürür
lüğünden önce müracaatta bulunmuş olanların borç-

j larının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin 
borçlandırılmaları bu kanunun ek maddesindeki esas
lara göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

I MADDE 2. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — İştirakçilerden veya dul ve ye
timlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde 
yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin; 

Sayısı : 87'ye 3 ncü ek) 
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Millet Meclisinin: fca'bul ettiği metin 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında 
geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğrenimi süreleri, 

b) Avukatlık stajım açıkta iken yapanların normal staj süreleri, 
c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketlerde 

veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dışına 
gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddetlerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre zamanında ödememiş olanların, bu suretle geçen süreleri, 

d) Esas mesleği teknik veya sağlık hizmeti olanlardan, 1 . 1 . 1961 tarihinden sonra Kurucu Meclis veya 
Yasama Organı üyeliğinde bulunup da, yeniden seçüememiş ve halen Yasama Orgam üyesi olanların 1.1.1961 
tarihinden sonra serbest meslekte geçmiş süreleri, 

23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanun esasları dahilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 87'ye 3 ncü ek) 
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C. Senatosunun kalbul etniği metin 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri, normal doktora veya uzmanlık öğ
renimi süreleri, 

b) Avukatlık stajım açıkta iken yapanların, 
normal staj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleket
lerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya 
bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere 
yurt dışına gönderüenlerden, aylıksız geçen izin müd
detlerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Ka
nunun 31 nci maddesine göre zamanında ödememiş 
olanların, bu suretle geçen süreleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, 
(E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlan
dırılmayan süreleri, 

23 • 2 . 1965 gün ve 545 saydı Kanun esasları 
dahilinde borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

Karma Komisyonun kaibul ettiği metin 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dı
şında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğ
renim süreleri, 

b) Avukatlık stajım açıkta iken yapanların, nor
mal staj süreleri, 

c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 saydı Kanunun 
77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bilgi 
ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dışına 
gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddetlerine alt 
emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre zamanında ödememiş olanların, bu 
suretle geçen seneleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, 
(E) cetveli veya yevmiyeli olarak geçen ve borçlan-
dınlmayan süreleri, 

T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukla
rı tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Ka
nunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesi
ne göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri gös
tergelerinin o tarihte yürürlükte olan katsayı ile çar
pımı sonunda bulunacak tutarlar esas ahnarak, yine o 
tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre tespit 
olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklik
leri üe getirilen bütün borçlanma tahakkuklarına da 
aynen uygulanır. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar yapılmış olan borçlanma talepleri hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

e) 3.7.1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunun 2 
nci maddesindeki en yüksek gösterge, 1.8.1975 ta
rihinden geçerli olmak üzere 1905 sayılı Kanuna tabi 
olanlardan emeklilik müktesepleri 1 nci dereceye gel
miş bulunanlar hakkında da uygulanır. 

Ancak bunlardan kesilen kesenek ve karşdddar, ay
nı derece de görevde olanlardan kesilen, miktardan az 
olamaz. 

İlgililer ve kurumları, noksan kesUen kesenek ve 
karşılıkları 6 ay içinde T. C. Emekli Sandığına öder
ler. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 87'ye 3 ncü ek) 





Dönem : 4 

Topiant, : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 87'ye 4 ncü Ek 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde 
ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin C. Se
natosunca Değiştirilen ve Millet Meclisince Benimsenmeyen Metni 
Hakkında Karma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon Metinleri (M. Meclisi : 2 /228; C. Senatosu : 2 /90) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 499) 

M. Meclisi S. Sayısı : 87'ye 4 ncü Ek Raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 3 . 5 . 1976 

Esas No. : M. M. 2/228, C. S. 2/90 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 6 Nisan 1976 tarihli ve Esas : 2/228, 2/90 sayılı raporumuz. 
«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi» nin, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisince birleşilemeyen hükümleri hakkında Anayasa
nın 92nci maddesi uyarınca kurulan Karma Komisyonun 6 Nisan 1976 tarihli ve Esas 2/228, 2/90 sayılı raporuna 
esas metinde, Komisyon görüşmelerinde ele alındığı ve karara bağlandığı halde, Millet Meclisinin 87'ye 3 ncü 
ek S. Sayısında ek 1 nci maddenin (d) işaretli bendinin son fıkrasının sehven yer almadığı tespit edilmiştir. 

«Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli 
Sandığı iştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte 
geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hükümleri 
uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin 
geçtiği kurum tarafından borçlandırılır.» şeklindeki bu eksikliğin, Komisyonumuzun ilk kararına uygun olarak 
metindeki yerine eklenmesi ve maddenin düzeltilmiş olarak görüşmeye sunulması uygun görülmüştür. 

İşbu S. Sayısı 87'ye ek raporumuz ve raporumuza esas metin, Anayasanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrası 
uyarınca, 87'ye 3 ncü ek S. Sayılı raporumuza eklenerek, Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine arz 
edilmek üzere ilişikte Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulmuştur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
C. S. Trabzon Üyesi Sivas Milletvekili Tokat Milletvekili 

Hasan Güven Ahmet Durakoğlu Hüseyin Abbas 

C. S. Aydın Üyesi C. S. Gaziantep Üyesi C. S. Kütahya Üyesi 
Halil Goral İ. Tevfik Kutlar Ahmet Özmumcu 

C. S. Tabiî Üyesi C. S. Cumhurbaşkanınca S.Ü. îstanbul Milletvekili 
Haydar Tunçkanat Zeyyat Baykara Engin Unsal 

Kars Milletvekili Kocaeli Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Kemal Okyay Sedat Akay İlhan Ersoy 

(İmzada bulunamadı) 

Kütahya Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Mehmet Ersoy Mehmet Altmışyedioğlu 

(İmzada bulunamadı) 
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MİLLET MECLİSİ KARMA KOMİSYONUNUN M. MECLİSİ S. SAYISI 87'YE 4 NCÜ EK METNİ 

Millet Meclisi 87'Ye 3 ncü Ek S. Sayılı, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Üç 
Geçici Madde ile Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci Maddesinin Düzeltilmiş Ek 

Metni 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklen
miştir. 

EK MADDE 1. — İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nci maddede yazılı süreler içerisinde 
yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin; 

a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıbda uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında 
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, normal staj süreleri, 
c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 77 ve 78 nci maddelerine göre yabancı memleketlerde 

veya uluslararası kuruluşlarda görev alan veya bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dışına 
gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddetlerine ait emeklilik keseneklerini 5434 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesine göre zamanında ödememiş olanların, bu suretle geçen süreleri, 

d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak halen hizmette bulunanlardan, evvelce, (E) 
cetveli veya' yevmiyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri, 

T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Ka
nunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesine göre belirlenecek: giriş derece ve 'kademeleri göster' 
geleninin o tarihte yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o ta-< 
rihteki kesenek ve karşılık (oranlarına göre tespit olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklikleri 
ile getirilen bütün (borçlanma tahakkuklarına da aynen uygulanır. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan 'borçlanma talepleri hakkında bu hüküm 
uygulanmaz. 

Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan Emekli 
Sandığı iştirakçilerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu veya Bağ - Kur Kanunu veya Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest 
meslekte geçmiş ve demlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların hü-: 
kümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alı
narak, hizmetin geçtiği kurum tarafından borçlandırılır. 

e) 3 < 7 . 1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki en yüksek gösterge 1 . 8 . 1975 ta-
rilhinden geçerli olmak üzere 1905 sayılı Kanuna tabi olanlardan emeklilik müktesepleri 1 nci dereceye gel
miş (bulunanlar hakkında da uygulanın 

Ancak bunlardan kesilen kesenek ve karşılıklar, aynı derecede görevde olanlardan kesilen, miktardan 
az olamaz^ 

İlgililer ve kurumları, noksan kesilen kesenek ve karşılıkları 6 ay içinde T. C. Emekli Sandığına öderler* 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 87'ye 4 ncü ek) 
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İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 

İşler ve Dışişleri Komisyonları raporları (1 /162) 

T. C. 
Başbakanlık 14.6. 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayıl : 71-181413491 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 7 . 6 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan İstihdam Politikasıyle ilgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

İSTİHDAM POLİTİKASIYLE İLGİLİ 122 SAYILI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Bu sözleşme üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1964 Mayıs ayında Cenevre'de yap
tığı 48 nci Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş, bu güne kadar (40) üye memleket tarafından 
onaylanmıştır. 

Sözleşme Filadelfiya Beyannamesi, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü ve İnsan Hakları Beyannamesi 
gibi Milletlerarası Temel belgeleri dayanak almakta, üye ülkelerin izleyecekleri istihdam politikasının ortak 
esaslarını saptamaktadır. 

Filhakika, Filadelfiya Beyannamesinde, ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün insanların maddî 
ilerlemelerini ve manevî gelişmelerini, serbestlik, şeref ve haysiyet, iktisadî güvenlik içinde ve eşit şanslarla 
tatbik etmek hakkına sahip oldukları öngörülmekte, ^özü geçen Çalışma Statüsünün giriş kısmında ise işsizlik
le savaş yapılması ve uygun geçim koşulları sağlayan bir ücret teminatı ilkesi vazolunmaktadır. 

Diğer taraftan, İnsan Hakları Beyannamesiyle her şahsın çalışma ve işini serbestçe seçme, eşit ve elverişli 
çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına sahip bulundukları ilkesi kabul edilmiştir. 

Sözleşme, bu ilkelerden esinlenerek, 1 nci maddede işaret edildiği üzere, iktisadî gelişme ve kalkınmayı 
teşvik etmek, hayat seviyesini? • yükseltmek, işgücü ihtiyaçlarını karşılamak ve işsizlik ve eksik istihdam sorununu 
çözümlemek amacıyle, her üye ülkenin tam ve verimli istihdama ve işin serbestçe seçilmesine matuf bir poli
tikayı esas bir gaye olarak benimsemelerini ve uygulamalarım öngörmüştür. 

Anayasamızın ve yasalarımızın, kalkınma planlarımızın temel felsefesi, milletlerarası bu belgelerde yer 
alan ilke ve amaçların paralelinde bulunmakta ve bu temel felsefeye uygun aktif bir politika izlenmektedir. 

Nitekim Anayasamızın 40 nci maddesi herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip ol
duğunu belirtmekte ve 42 nci maddede de aynen şöyle denmektedir: «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve 
malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici tedbirler alır.» 
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Ayrıca 41 nci madde de İktisadî ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 

haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi saptanması amacına göre düzenleneceği öngörülmüştür. 
4841 sayılı Bakanlığımız Teşkilât Kanununun 1 nci maddesinde ise; «Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının 

düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebet
lerin memleket yararına ahenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette ve
rimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması ile görevlidir.» denilmektedir. Kalkınma plan
larımız işsizlik ve az çalışmayı önlemeyi ve tam istihdama ulaşmayı hedef tutan tedbirler öngörmekte ve bun
lar uygulama alanına konmaktadır. 

Görüldüğü üzere, yürürlükteki mevzuatımız ve uygulamalar sözleşmenin benimsediği esas ilke ve gayeler
le çelişmemekte ve bunlarla tam bir intibak içinde bulunmaktadır. 

tzah edilen sebeplerle Sözleşmenin, ülkemiz tarafından onaylanmasının bir sakınca tevlit etmeyeceği aksine 
yarar sağlıyacağı düşünülmektedir. 

Sağbk ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu 29 . 5 .- 1975 

Esas No. : 1/162 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

İstihdam PolMkasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Olan Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuza havale okunmakla ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları hailde tet
kik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerimde yapılan müzakereler neticesinde, mezkûr tasarının gerekçeslinde de sarahaten bdürtilimiş 
olduğu veçhile, bütün insanların maddî ilerlemelerini ve manevî gelişmelerini serbestlik şeref ve haysiyet, 
iktisadî güvenlik içimde ve eşlit şanslarla tatbik etmek hakkına sahip oldukları öngörülmekte sözü geçen ça
lışma sıtaıtüsü ile de işslizlliıkle savaş yapılımaisı ve İnsan Halkları Beyannamesi ile de her şahsın çalışıma ve 
işini serbestçe seçme, eşit ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına sahip olmalarını 
iısrtühdaf eden sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzca yerin
de görülerek aynen kabul edilirriiştiir. 

Havalesine uyarak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komlisyon Başkanı Bagkanvekilii 
Kaıstomonu Adıyaman 

S. Tığlı K. Tabak 

©ursa İstanbul 
E. Acar ' E. Unsal 

ıKaıstomonu Samsun 
V. İlhan F. Uysal 

Nevşehir 
M. S. D ört kol 

Sözcü 
.Bingöl 

M. C. Ezman 

İzmir 
Y. Çakmur 

Zonguldak 
K. Anadol 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/162 
Karar No., : 44 

19 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

İstihdamı Poltikasıyla İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bukmduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, ilgili Bakiamlik temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmıeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uy
gun bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Sözcü 
İstanbul 
R. Ülker 

Ankara 
N. Evliyagil 

Çorum 
Y. Hatiboğlu 

Bursa 
M. Emekli 

Bursa 
C. Külâhlı 

Manisa 
A. Balkan 

Manisa 
N. Özgür 

Nevşehir 
R. Üner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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Hükümetin teklifi 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının 48 nci Genel 
Konferansında 9 Temmuz 1964 
tarihinde kabul edilen, «İstihdam 
Politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Millî Savunma Bakanı 
H. İşık 

Maliye Bakanı 
D. Bay kal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
K. Özal 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı • 
A. Doğru 

imar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu metni 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N._ Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Kayra 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Dışişleri Komisyonu metni 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7 . 6 . 1974 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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İSTİHDAM POLlTÎKASİYLE İLGİLİ 122 SAYILI SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek, orada 17 Hazi
ran 1964'de kırk sekizinci toplantısını yapan Milletler arası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Filâdelfiya Beyannamesinin, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına, dünyamn çeşitli ülkelerinde tam istihda
mı ve hayat seviyesini yükseltmeyi gerçekleştirecek kendine özgü programları uygulama alanına konulma
sına yardımcı olmak yükümlülüğünü alenen tanıdığını ve Milletlerarası Çalışma Teşlâlâtı Statüsü girişinin 
işsizlikle savaş yapılmasını ve uygun geçim koşulları sağlayan bir ücret teminatını öngördüğünü, 

Bu beyannamenin «ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar, maddî ilerlemelerin ve 
manevî gelişmelerin, serbestlik, şeref ve haysiyet, iktisadî güvenlik içinde ve eşit şanslarla takip etmek hak
kına maliktirler» şeklinde ifade edilen ana hedefin ışığında, iktisadî ve malî politikaların istihdam politikası 
üzerindeki yankılarını inceleme ve gözönünde bulundurma görevinin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına ait 
olduğunu, 

İnsan Hakları Beyannamesinin «Her şahsın, çalışma ve işini serbestçe seçme, eşit ve elverişli çalışma ko
şulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına maliktir» ilkesini. 

Nazara alarak, 
İstihdam Politikasiyle doğrudan doğruya ilgili mevcut Milletlerarası Sözleşme ve Tavsiyenamelerin, özel

likle İş ve İşçi Bulma Servisi kurulmasına dair 1948 Sözleşme ve Tavsiyenamesi, Mesleğe Yöneltmeyle ilgili 
1949 Tavsiyenamesiyle, Meslekî Eğitim hakkında 1962 Tavsiyenamesi ve İş ve Meslek Bakımından ayırım 
hakkında 1958 Sözleşme ve Tavsiyenamesi hükümleri ne işaret ederek, 

Bu belgelerin, tam ve verimli istihdama ve serbestçe seçilmiş işe dayalı bir iktisadî gelişmeyi hedef tutan 
Milletlerarası daha geniş bir program metni içinde yer vermesi gerekeceğini gözönünde bulundurarak, 

Toplantı gündeminin sekizinci maddesine dahil İstihdam politikasiyle ilgili çeşitli teklifleri kabul 
etmeye ve bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini alması gerekeceğine karar verdikten sonra, 

Bin dokuz yüz altmış dört yılının dokuz Temmuz günü İstihdam Politikası 1964 Sözleşmesi şeklinde ad
landırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir. 

Madde : 1 

1. — İktisadî gelişme kalkınmayı teşvik etmek, hayat seviyesini yükseltmek, işgücü ihtiyaçlarını karşıla
mak ve işsizlik ve eksik istihdam sorununu çözümlemek amaciyle, her üye tam ve verimli istihdama ve işin 
serbestçe seçilmesine matuf aktif bir politikayı esas bir gaye olarak ele alacak ve uygulayacaktır. 

2. — Bu politika : 
a) Açıkta ve iş arayan herkese iş sağlanmasını, 
b) Bu işin, imkân nispetinde verimli olmasını, 
c) İşin serbestçe seçilmesini ve her işçinin kendisi ne elverişli bir işte çalışması için gerekli nitelikleri ka

zanmasını, bu işte ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, millî veya sosyal menşe ne olursa olsun nitelikle
rini ve istidatlarını kullanmasını, 

Sağlamak amacına yönelmiş olacaktır. 
3. — Bu politika, iktisadî gelişme düzey ve aşamasını, istihdam hedefleri ve diğer iktisadî sosyal hedefler 

arasında mevcut ilişkileri gözönünde bulunduracak ve millî koşullara ve uygulamalara göre kabul edilen 
metodlarla yürütülecektir. 

Madde : 2 

Her üye, ülkenin koşullarına göre kabul edilen yöntemlerle ve bü yöntemlerin elverişliliği ölçüsünde: 
a) Koordone iktisadî ve sosyal bir politika çerçevesinde, 1 inci maddede sözü geçen hedeflere ulaşmak 

amaciyle kabul olunan tedbirleri muntazaman tayin edecek ve gözden geçirecek, 
b) İcabında, programlar hazırlanması da dahil, bu tedbirlerin uygulanması - için lüzum gösterilebile

cek yöntem ve kurallar koyacaktır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 196) 
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Madde : 3 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, istihdam konusundaki tecrübe ve görüşlerinin noksansız olarak göz 
önünde tutulabilmesi, bu politikaların tayininde tam bir işbirliği yapılabilmesi ve bu politikalara dayanaklar bu
lunmasına yardımcı olunabilmesi için alınacak tedbirlerle ilgili çevrelerin temsilcilerine ve özellikle işveren 
ve işçi temsilcilerine danışılacaktır. 

Madde : 4 

Bu Sözleşmenin resmî onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek 
ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde : 5 

1. Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten on iki ay 
sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Bundan sonra, bu Sözleşme onu onaylayan herüye için onaylama belgesi tescil edildiği tarihten on 
iki oy sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 6 

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan üye onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir devre sonun
da Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir belge ile 
feshedebilir. Fesih tescili tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık devrenin bitimin
den itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme hakkını kullanmayan her üye, yeni
den on yıllık bir müddet için bağlamış olacak ve bun dan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince bu 
maddede öngörülen koşullar içinde feshedebilecektir. 

Madde : 7 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyeleri tarafından ken
disine bildirilen bütün onaylama ve fesih belgelerinin tescil edildiğini Teşkilâtın bütün üyelerine bildirecek
tir. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen ikinci onaylama belgesinin tescil edildiğini Teşkilât üyelerine bil
dirirken Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde : 8 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıda maddelere uygun olarak tescil etmiş bulunduğu 
bütün onaylama ve fesihler hakkındaki tam bilgileri Birleşimiş Milletler Andlaşmasının 102 nci maddesi 
uyarınca tescil edilmik üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde : 9 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde bu Sözleşmenin uygulan
ması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusu
nun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmiye ceğini inceleyecektir. 

Millet Meclisi (Sr Sayısı : 196) 
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Madde : 10 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde 
ve yeni Sözleşme aksini öngörmedikçe, 

a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 6 ncı madde na
zara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartiyle bu Sözleşmenin der
hal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir. 

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin onaylamasına 
artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için her halde 
şimdiki şekil ve muhtevasiyle geçerli olmakta devam edecektir. 

Madde : 11 

Bu Sözleşmenin ingilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede geçerlidir. 

• • mmm • • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 199 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 

ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /164) 

T. C. 
Başbakanlık İS. 6. 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1815/3470 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 1 . 6 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Çalışma örgütü Anayasası Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASASI TADİL BELGESİNİN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAtR KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Bu belge, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Örgütünün 1972 Haziran ayında yaptığı 57 nci Mil
letlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiştir. 

Söz konusu belge, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının 7 nci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarını 
değiştirmektedir. 

Kabul edilen yeni Tadil Belgesi Yönetim Kurulu üye! îri adedini belirli bir oran dahilinde yeniden düzenle
mektedir. 

Filhakika söz konusu 1 nci paragraf, evvelce 48 kişi 'en ibaret Yönetim Kurulundaki Temsilci adedini 56'ya 
çıkarmış 24 kişiden ibaret Hükümetlerin temsilci ade iini 28'e ve 12'şer kişiden ibaret işveren ve işçi temsilci
lerini de her iki taraf için 14'e yükseltmiştir. 

Diğer taraftan, 7 nci maddenin 2 nci paragrafında yapılan değişiklikle, Yönetim Kurulunda Hükümetlerin 
temsilci adedi 24'den 28'e çıkarılmıştır. Bunlardan 10'nun en büyük sanayi önemi haiz Hükümetlerin temsilci
si olacağına dair hüküm yeni metinde de aynen muhafaza edilmiştir. Yönetim Kuruluna bunların dışında seçile
cek Hükümetlerin temsilci adedi ise 14'den 18'e yükseltilmiştir, 

Sonuç olarak, tadil Belgesi Yönetim Kurulu üye ade İini çoğaltmakta, Hükümet işveren ve işçi temsilcilerini 
de buna göre ayarlamaktadır. 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasında yapılan bu değişiklikler, esas itibariyle, Örgüte üye olan Dev
letlerin adediyle Yönetim Kurulu üyeleri adedi arasında yeniden belirli bir orantı kurmakta, bazı bölgelerin 
Yönetim Kurulunda temsil edilebilmelerine daha çok olanak sağlamaktadır-

Bu bakımdan, Tadil Belgesinin onaylanmasıyle Ül :emizin söz konusu Kurula seçilebilme olanağı artmış 
olacaktır^ 

Tadil Belgesinin getirdiği bu değişiklikler, izah edilen sebeplerle ülkemiz için olumlu ve faydalı bir nitelik 
taşımaktadır. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler K&misy&nu 

Esas No. : 1/164 
. Karar No : 12 

29 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlar temsilcileri de hazır bulundukları halde ge
rekli incelemeler yapıldı. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, Çalışma Örgütü Anayasasını ta
dil eden belgelerin onaylanmasına ilişkin kanun tasarısı yerinde görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Havalesine uyarak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Komisyon Başkanı Başkan V. Sözcü 

Kastamonu Adıyaman Bingöl 
S. Tığlı K. Tabak M. C. Ezmtm 

İstanbul 
E. Unsal 

izmir 
Y. Çakmur 

Kastamonu 
V. İlhan 

Samsun 
F. Uysal 

Zonguldak 
K. Anadol 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/164 
Karar No. : 45 

Dışişleri Komisyonu raporu 

19 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadü Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede derpiş edilen hususlar, Komisyonumuzca da uy-: 
gun bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Sözeü 
istanbul 
R. Ülker 

Ankara 
İV. Evliyagil 

Çorum 
Y. Hatiboğlu 

Bursa 
M. Emekli 

Bursa 
C. Külâhlı 

Manisa 
A. Balkan 

Manisa 
İV. özgür 

Nevşehir 
jR. Üner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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Hükümetin teklifi 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasası Tadil Belgesinin Onaylan-
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Örgütü 57 nci Genel Kon
feransı. tarafından 22 Haziran 1972 
tarihinde kabul edilen «Milletler
arası Çalışma Örgütü Anayasası 
Tadil Belgesinin» onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metni 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasası Tadil Belgesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Dışişleri Komisyonu metni 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasası Tadil Belgesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1 . C 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

191A 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. İşık 

İçişleri Bakanı 
O. Asil tür k 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Maliye Bakanı Y. 
C. Kayra 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstilndağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Gilley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
A. Doğru 

imar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Kayra 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

MiHet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASASI TADÎL BELGESİ 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 7 Haziran 
1972 tarihinde elliyedinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Örgütü Genel Konferansı : 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden Yönetim Kurulunun teşekkül tarziyle ilgili Milletlerarası 
Çalışma Örgütü Anayasası hükümleri içinde yer alan «kırksekiz», «yirmidört», «ondört» ve «oniki» ra
kamları yerine «ellialtı», «yirmisekiz», «onsekiz» ve «ondört» rakamlarının konulmasına dair tekliflerin ka
bulüne karar verdikten sonra, 

Bin dokuzyüz yetmişiki yılı Haziran ayının işbu yirmiikinci günü Milletlerarası Çalışma Örgütü Statüsünü 
değiştirmek üzere «Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasını tadil belgesi», «1964» şeklinde adlandırılacak 
olan aşağıdaki belgeyi kabul eder. 

Madde — 1 

Bugünkü şekliyle yürürlükte bulunan Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının metninde, 7 nci maddem 
nin 1 ve 2 nci paragrafındaki «kırksekiz», «yirmidört»,«ondört» ve «oniki» rakamları yerine «ellialtı», «yir
misekiz», «onsekiz» ve «ondört» rakamları konacaktır, 

Madde — 2 

işbu tadil belgesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası yukarı
daki madde uyarınca değiştirilen şekliyle hüküm ifade edecektir. 

Madde — 3 

İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü bu belgeyle değiş
tirilmiş bulunan Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının resmî bir metnini, kendisi tarafından usulüne uy
gun olarak imzalanmış iki orijinal nüsha halinde tanzim ettirecek, bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma 
Bürosu arşivlerine, diğeri ise, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil 
edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Müdür, bu metnin aslına uygun, 
tasdikli bir örneğini Milletlerarası Çalışma Örgütü üyelerinin her birine iletecektir. 

Madde — 4 

İşbu Tadil Belgesinin mevsuk iki nüshası konferans başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosunun arşivlerine, diğer ise 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil olunmak üzere Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Genel Müdür, işbu belgenin aslına uygun, tasdikli bir örneğini Millet
lerarası Çalışma Örgütü üyelerinin her birine iletecektir. 

Madde — 5 

1. İşbu Tadil Belgesinin resmen tasdik veya kabulüne ait işlemler Milletlerarası Çalışma Bürosunun Ge
nel Müdürüne tebliğ olunacak. Genel Müdür örgüt üyelerini bu işlemlerden haberdar edecektir. 

2. İşbu Tadil Belgesi, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının 36 nci maddesinde öngörülen koşullara 
uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

3. İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü bu durumu 
Milletlerarası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebliğ edecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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Yukarıdaki metin, «Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesi» nin Milletlerarası Çalışma ör

gütü Genel Konferansının Cenevre'de akdedilmiş olup 27 Haziran 1972 günü sona erdiği bildirilen elliyedinci 
toplantı döneminde usulüne göre kabul edilmiş bulunan mevsuk metnidir. 

îşbu Tadil Belgesinin Fransızca ve İngilizce, metinleri aynı derecede muteberdir. 
Yukarıdaki hususları tasdik zımnında 1972 Haziranının yirmi yedinci günü olan bugün tarafımızdan imza

lanmıştır. 
Konferans Başkanı Milletlerarası Çalışma Bürosu 

G. Veldkamp Genel Müdürü 
İVilfred Jenks 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 199) 




