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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Topolantısından sonra ya
pılan yokölama sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından: 

17 Haziran 1976 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16.33"te son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Gaziantep 

Mehmet Özmen 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 113 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuma suretiyle yoklama yapa
cağız. Salonda bulunan üyelerin «burada» demek su
retiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum efen
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ad okuyarak 
yaptığımız yoklama sonucunda Genel Kurulda gö
rüşmeler için yeterli çoğunluğun bulunduğunu sap
tadık. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR 

1. — Amasya Milletvekili Orhan Rayihanın, 
Hükümet programında, köylü yararına bir politika 
izleneceği yer aldığı halde, aksine uygulamada bulu
nulduğu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı 
söz istekleri vardır, sırasıyle kendilerine söz verece
ğim. 

Hükümet programında, köylü yararına hareket 
edileceği ifade edilerek, afyon ekimi için bazı illerin 
açılacağı ifade edildiği halde bunun aksine uygulama 
yapıldığı iddiasıyle Sayın Orhan Kayıhan söz istemiş
lerdir; beş dakikayı geçmemek üzere buyurun efen
dim. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Sayın Baş
kan, gündem dışı konuşma olanağı verdiğiniz için 
öncelikle teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, yaz geldi ve çiçekler açtı. 
Tüm haşarat, can yakmak ve kan içmek uğraşısı 
içinde yeşil ufuklara uzanmış. Hayvanlar, doğanın 
sömürüsünü ustalıkla ve titizlikle sürdürüyorlar. 

Bu arada, memleketin sahibi aslisi, efendimiz 
köylümüz maalesef sürünüyor. Her ne kadar son 
Hükümet Programının okunması sırasında, Hükü
metin köylü yararına bir politika izleyeceği ifade 
edilmiş ve bu Programa konulmuş ise de, gerçek 
böyle olmamış, köylünün kalkınmasına değil, Prog
ramını burada okuyan sayın Başbakanın kalkınması
na dair bir işlem yapılmış, Başbakanın kendisiyle 
üç - beş tane yakını ancak kalkınma imkânı bulabil
miştir. 

Biz, bunun karşısında hayret etmiyoruz; «Önce 
benim, sonra memleketin menfaati gelir» diyen bir 
zihniyetin temsilcileri, elbette köylünün çıkarlarına 
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ters düşen bir politikayı izleyeceklerdir. Bunun ör
neklerini burada fazlalaştırmadan haşhaş konusuna 
değinmek ve haşhaş ekimi konusunda köylü çıkar
ları ile sayın Demirel Hükümetinin nasıl ters düş
tüğünü ve milliyetçiliği dilinden bırakmayan bu 
Hükümetin haşhaş konusunda nasıl milliyetçilikten 
kaçtığını örnekle gözler önüne sermeye çalışaca
ğım. 

Kıraç topraklarda yetişen haşhaş, yağmurun be
reketi ile ters oranlı yegâne bitkilerden bir tanesi
dir. Bu tarım ürünü, kıraç tarlaların verimli hale 
gelmesini ve çiftçinin bundan mahsul alarak yüzü
nün gülmesini sağlamaktadır. Ancak, Amerika'nın 
baskısı ile hatırlardadır ki, Demirel, bu haşhaş 
yasaklarını çıkarmış, peşpeşe yaptığı haşhaş yasak
ları sonunda, Türkiye'de dört vilâyette haşhaş eki
mi imkânı bulunabilmiş idi. Daha sonra 12 Mart 
döneminde haşhaş tamamen yasaklandı ve niha
yet Ecevit Hükümetiyle birlikte haşhaş ekimine ye
niden müsaade verildi ve en son yasaklanan 7 ilde 
haşhaş ekimi yapıldı. 

3491 sayılı ve 18 . 8 . 1971 tarihli 1470 sayı 
ile değişik yasanın 18 nei maddesine göre haşhaş 
ekilecek ve ham afyon üretecek yerler, her yıl, 
tarımsal ve ekonomik gerçeklere, ihracat imkânla
rına, stok durumlarına göre Sanayi, Ticaret ve 
Tarım Bakanlıkları ile birlikte teklif ve Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek ve bu husustaki karar
name en geç o yılın 1 temmuz tarihine kadar Res
mî Gazete ile ilân olunacaktır. Bu hususta eğer 
karar alınamamışsa ©ski kararnameye göre işlem ya
pılacaktır. 

Haşhaş artık eskisi gibi çizilmemektedir. Hamı 
afyon şeklinde alınmamaktadır. Kozası alköloit fab
rikalarında çözümlenmekte, konsantre afyon elde 
edilmektedir. Gerçekten de geçen yıl istihsal etmiş 
olduğumuz afyon kozasını Amerikalı firmalar biz
den satın almışlar, Çekoslavakya'da alköloit fabri
kalarında çözümlenmişler; konsantre afyonu ithal 
etmişler ve afyon kozasının artığından sunta yapa
rak bunu da ihraç etmişlerdir. 

Yasanın sözünü ettiği tarımsal ekonomik ger
çekler halihazırda Türkiyemlzde mevcuttur. Zira, 
haşhaşın dekarından köylünün yılda 1 700 TL. ge
lir sağladığı ve kıraç topraklarda tarımsal ba
kımdan değerlendiği, 6 aydır döviz bekleyen pa
ralar için bir kuruş vergi iadesi verilmeden döviz 
bulunduğu, Türkiye'nin stokunun kalmadığı ve üs
telik kendisine en büyük rakip Hindistan'ın kötü 

kaliteli afyonu karşısında Türk afyonunun dünya 
pazarlarında çok iyi bir mücadele verebileceği ger
çeği bilimsel olarak saptanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan süreniz bitiyor 
efendim. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Bağlıyorum 
sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
ORHAN KAYIHAN (Devamla) — O halde, 

yasaya göre 1 temmuz tarihinde Resmî Gazetede 
afyon ekiminin genişletildiğini öngören kararname
nin yayınlanması lâzımdır. Buna 12 günlük bir 
süre kalmıştır. Bu 12 günlük süre aşıldığı' takdir
de Türkiye gelecek döviz imkânlarından ve elde 
edilecek gelirden, tarımsal alandaki gelişmeden 
büyük ölçülerde mahrum kalmış olacaktır. 42 ta
ne ili, 5C 0 bini aşkın aileyi ilgilendiren bu sorun 
karşısında, belki sayın Demirel biraz bigâne kala
bilir. Zira, sayın Demirel'in... 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, süreniz bitti efen
dim; rica ediyorum, lütfen. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz ama, süre ile tah-
ditli sayın Kayıhan. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Sayın De-
-jrıirel bu konuda bigâne kalabilir arkadaşlar, çün
kü tabanca olarak sokakta kullandığı Bakanı, 
daha önce Amerika'dan müsaade alınmadan haşhaş 
ekimine müsaade olunmasının bir intihar olacağını 
kabul etmiştir. 

Diğer taraftan, Tarım Bakanlığı da sayın Demi-
rel'i bu haşhaş ekiminin artırılması konusunda sı
kıştırmaktadır. Bu açmaz karşısında Demirel köy
lüyü düşünecektir sanmıyorum. Bunu düşünse idi 
buğday taban fiyat politikasında... 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, sayın Kayıhan... 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Bitiriyorum 
sayın Başkan, bir sahifem kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, bir sahifeniz kaldı ama, 
süre 5 dakika sayın Kayıhan. Bu benim elimde olan 
bir şey değil ki, sizin güzel konuşmanızı dinleye
yim. Rica ediyorum, lütfen bağlayın efendim. 

ORHAN RAYİHAN (Devamla) — Tamam sa
yın Başkanım, son cümlelerimi söylüyorum. 

Sayın Demirel köylüye yatkın bir politika güt
mediğini kendi icraatı ile ispat etmiştir, Ancak, bu 
afyon sahasının geliştirileceğine bir noktada inanı
yorum, bunu bir noktada sanıyorum; çünkü biraz 
önce söyledim, afyonun posasından sunta imal edil-
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mektedir ve sayın Pemkel'in ailesinin sunta velini
metidir. Sunanın hatırı için olsun, afyon sahasının 
geliştirilmesini istirham ederim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'bu kadar. 

İLHAİMÎ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
bu kadar basit polemik için nasıl müsaade ettiniz? 
Millet Meclisi kürsüsüne yazık vallahi. 

BAŞKAN — Efendim gerekli uyarıyı yapıyo
rum, görüyorsunuz sayın Ertem. 

2. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya C. H . P. ilçe binalarına ve örgütüne son 
günlerde vaki saldırılar hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik, son gün
lerde Antalya Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binaJa-
rına ve örgütüne vaki saldırılar hakkında söz iste
diniz, Ancak, çok rica ediyorum' Başkanınız olarak, 
İçtüzüğe riayet ediniz. 

Buyurun efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Son ^günlerde Antalya'da Cumhuriyet Halk 
Partisi binalarına ve ilçe başkanlarının evlerine 
yapılan silâhlı saldırıları ve dinamit atarak can gü
venliğini yok etmeye yönelik olayları huzurunuza 
getirmek amacıyle söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki bu kürsüden 
dile getirilmesi gereken ve gün geçtikçe bir batağa 
gömülen ekonomik sorunlar unutuldu, Siyasal so
runlar rafa kaldırıldı, dış ilişkiler paketlendi. Halk, 
sofrasına koyacağı aşı değil, güdümlü eşkiyalar ta
rafından başına atılacak taşı düşünür oldu. Öğren
ciler, öğreneceği dersini değil, zorbalarca beynine 
sıkılacak kurşunu düşünür oldu. Ben de onun için 
Antalya merkez köylerinde, Kaş köylerinde fakirlere 
verilmesi veya kiralanması gereken Hazine toprak
larının toprak sahiplerine peşkeş çekilişini; Cephe 
Hükümetinin vaat edip aldattığı Kaş, Kumluca, Fi
nike, Korkuteli, Akseki, Gündoğmuş, Serik, Ma
navgat, Alanya, Gazipaşa, Elmalı köylerinde hal
kın yolsuzluktan, susuzluktan, elektriksizlikten, okul-
suzluktan sızlanışlarını; orman tahditi nedeniyle or
man içinde sıkışıp kalan köylülerin, yıllardır imar 
ettikleri arazilerinin tapularını alamayışlarını dile 
getiremiyorum. 

I Turfandacı çiftçilerin lininlerini değeılmdirmede, 
dış pazarlar bulmada, ulaşımı kolaylığı sağlamada 
Hükümetin üzerine düşen görevleri yapmadığını, 
kredi dağılımındaki lıaksızükları ve güçlükleri, koo
peratifçiliğe atılan çelmeleri, partizanca uygulama
ları, komşu iller dururken en uzak illere haftada bir
kaç öğretmen ve memurun sürülüşünü bu kürsü
den dile getiremiyorum. 

Can çekişmeyi ölüme tercih edercesine, can 
üstüne, kan üstüne gündem dışı konuşma zorunda 
kalıyorum'. Bu kan, bu kin, bu cephenin desteğin
de azgınlaşan mezalim bir gün bitecekse de bu hal
kın çektiği çile çekile çekile tükenecekse de, bı
çak kemiğe dayanmış, halkın sitemlerine dayana
maz, sorularına cevap veremez olduk. 

I ı«Biz de mi koyalım silâhı belimize? 
I '«Biz de mi alalım dinamiti elimize? 
I «Sıradan mı geçirelim bize bu zulmü çektirenleri? 
I «Susmaya devam mı edelim, sustukça yürüyor-
I 1ar üstümüze.» diyorlar. Geliniz siz cevap veriniz bu 
I sorulara cevabını sayın iktidar mensupları. 
I Bakınız Serik ilçemizde Cumhuriyet Halk Par-
I tili Belediye üyesi Nazmi Güven'e kalleşçe vurdu -
I 1ar, yetmedi. Evini kurşunladılar, yetmedi. Partili 
I Tahir*in yazıhanesi taşlandı, yetmedi. Cumhuriyeti 
I Halk Partisi İlçe Merkezinin camları kırıldı, o da 
I yetmedi. 
I Manavgat ilçesine geçtiler. Taa Yozgat'tan gelen 
I ülkücüler Cumhuriyet Halk Partili Kızılot köyünü 
I seçtiler, köylülere saldırdılar; saldırdılar, ama kar-
I şılığmı köylülerden aldılar, o da yetmedi. 
I Sayın milletvekilleri, saldırılar bir köye, bir ilçeye 
I değil; utanmadıkları gibi usanmadılar da. 

I 1975 Yilı ağustos ayında Alanya Cumhuriyet 
I Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Şendir'in evine 
I dinamit attıkları yetmezmiş gibi, şimtii de 13' mayıs 
I 1976'da Cumhuriyet Halk Partisi binasına patla-
I yıcı madde atan suçlu yok... 14 mayıs 1976'da 
I Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanının evine silâh-
I la saldırı oldu; suçlu yok. 19 mayıs 1976'da İlçe Bâş-
I kanının evine silâhlı saldırı tekrarlandı; suçlu yok. 
I 21 mayış 1976 cuma gecesi, Cumhuriyet Halk Par-
I tisi İlçe Başkanının evine dinamit atıp hasar yap-
I tılar; hâlâ suçlu yok. 
I BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Hayır sayın 
I milletvekilleri, suçlu yok değil, suçlu, heybeliyle Hü-
I kümet koltuklarında ve suçluyu yakalamakla görev-
1 li olanların desteğinde sokakta kol geziyor. 
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Asıl olmayan bir şey var Türkiye'de; partizan
lık yapmada, huzursuzluk yaratmada, yakın, yeğen 
kayırmada, öğretmeni, memuru sağa sola savurma
da var olan Hükümet ydk ortada. Gördüğünüz gibi, 
bir tek üye yok Mecliste. 

Şimdi Türk halkına sesleniyor ve ilân ediyorum: 
Ey halkım', ey Yüce Meclisin sayın üyeleri, duyan 
duymayana haber versin; Cephe dışında, muhalefet 
olarak Hükümeti kaybettik. Gören, duyan varsa lüt
fen bildirsin. Bildirsin de bu yaptıklarının hesabını 
sioralım. 

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

-BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özçelik. 

3. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Gaziantep'te 8-9 Haziran'da meydana gelen olaylar 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Öztürkmen, Gaziantep 
olayları ile ilgili söz istemiş bulunuyorlar. 

Buyurunuz Sayın Öztürkmen. 

YUSUF ÖZTÜRıKMEN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

8 - 9 Haziran 1976 günlerindeki Gaziantep olay
ları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Gaziantep'te bulunduğum vakit meydana gelen 
olayları, yorum yapmadan, maddî şekilde sunmak is
tiyorum. Yüce Meclisin bu olayları en doğru şekilde 
bilmesinin gereğine inanıyorum. 

Bu operasyon sırasında canlarını yitiren güvenlik 
görevlilerinin ailelerine başsağlığı diliyor ve üzüntü
lerimi belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gaziantep Nuri Pazarbaşı 
Mahallesi, Baleoğlu sokağındaki, mülkiyeti Mustafa 
Söylemez'e ait evin, komünist ve anarşist zanlısı Ali 
Özpolat, îlhan Fevzi Emre ve Hüseyin Demir tara
fından kiralandığı ve adı geçenlerin bu yerde barındık
ları güvenlik makamlarınca çok önceleri biliniyordu. 
Emniyetin sıkı takibi devam ediyordu. Kişisel nitelik
leri vp örgütsel boyutları hakkında tespitler yapılmış
tı. 

Operasyonun ne zaman yapılacağı hakkında ilgili
lerin belli bir planı var olmalıydı. Zira, aralarındaki 
görüşmelerde; bir kısım görevlinin gece, bir kısım gö
revlinin ise operasyonun gündüz yapılması konusunda 
görüş ayrılıkları vardı ve neticede gündüz yapılması 
daha uygun bulunarak karar altına alındı. Bunun böy
le olduğunu yetkili güvenlik amirlerinin ifadeleriyle 

kanıtlamak kolaydır. Operasyonun daha önce yapılma
sı olanakları var iken, 8 Haziran günü saat 14.00'te, 
Kara Kuvvetleri Sayın Komutanının Gaziantep'e 
gelişinden sonra başlatılmasının amacını saptamak 
mümkün değildir. Ben, Sayın Komutanın böyle bir 
operasyonun yapılacağından haberdar bulunduğuna 
inanmıyorum. 

Komünist ve anarşist zanlılarının silâh güçleri, 
kişisel nitelikleri bilindiği halde, önce emniyet men
suplarından yetersiz timler teşkil edilmiş ve operas
yon başlatılmıştır. Bazı polislerin yaralanması üzeri
ne, önce sabit jandarma birlikleri, daha sonra da sey
yar jandarma birlikleri ve zırhlı tugaydan yardım is
tenmiştir. 

Söz konusu operasyonu abartılmış boyutlara 
ulaştırmadan adıgeçenleri etkisiz hale getirmek müm
kündü. Neden bu yol seçilmemiştir? İki polis me
muru, iki jandarma ve iki de zanlının ölümü, Hüse
yin Demir ismindeki bir zanlının ele geçirilmesiyle 
bu oparasyon sonuçlanmıştır. Operasyonun önce ye
tersiz emniyet timleriyle başlatılıp, daha sonra jan
darma alayı, seyyar jandarma ve zırhlı tugaydan alı
nan kuvvetlerle ikmali ve ulaşılan sonuç ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, olay takip sonucu ortaya 
çıkarıldığına göre, yeterli tedbirler alınarak yapılama
dığı için, kamu görevlilerinin canlan da korunama
mıştır. Olay yeri olan ev mahzenli, mağaralı, mazgal 
delikli bir gerilla savaşının müstahkem mevkii olarak 
tanıtılmıştır; bu yanlıştır. Söz konusu ev, bir bodrum 
katı ve bir zemin kattan ibarettir. Gecekondunun 
özel yapı tarzı olarak katlar ahşap merdivenle irtibat
lıdır, merdiven korkuluğu yoktur. 

Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı hay
retini gizleyememiş, «Buraya mağara diyorlardı, oysa 
kî basbayağı bodrum katı» diyebilmiştir. 

Olay yerinin bir silâh deposundan farksız olduğu 
yaygınlaştırılmıştır; bu da yanlıştır. Çünkü, olay ye
rinde iki seri ateşli silâh, bir av tüfeği ve iki adet mo-
lotof kokteylinden başka bir şey bulunamamıştır. Bir 
zanlıyı yakalamak için 5 veya 6 ölü, birçok yaralı, 
tedbirli bir operasyon; Sayın Bakanı kutlamak gerekir 
mi, takdirlerinize bırakıyorum. Operasyonun sonuç
lanmasından sonra, Gaziantep'te bir terör havası esti
rilmiştir. Yüzlerce yurttaşın evinde ve iş yerinde yar
gıç kararı olmaksızın arama yapılmıştır. Kitle halinde 
gözaltına almalar başlamış ve devam etmektedir. Ya
kalanan ve öldürülen her üç anarşist zanlısı da Gazi
antepli olmadığı halde, Gaziantepliler bu terör hava-
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sından üzüntü duymaktadır. Anarşi ve şiddet olayla
rını incelemekle görevli Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu zaman geçirmeksizin olayları incele
diği takdirde, durum daha da aydınlığa kavuşacaktır. 

/. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, 1479 sa
yılı BAĞ - KUR Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/549, 
2/116, 4/174) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi uya
rınca, bazı önergeler var; okutup, sırasıyle işleme ko
yacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununun bazı madde

lerinin değişikliği hakkındaki kanun teklifimiz Sağlık 
İşleri Komisyonunda 2/549 sayı. ile müzakere edil
miş olup, Hüseyin Keçeli ve arkadaşlarının aynı ma
hiyetteki teklifleriyle birleştirerek 2/116 sayı ile 
Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. 

Plan Bütçe Komisyonunun BAĞ - KUR Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren muhtelif teklifleri 
birleştirerek karara bağlayıp Millet Meclisi gündemi
ne sunulmak üzere Meclis Başkanlığına gönderildiği 
halde nedense müzakere sırasında kanun tekliflerimiz 
Plan Bütçe Komisyonunun arşivlerinde bulunmasına 
rağmen birleştirme, birlikte müzakere edilme bakı
mından dikkate alınmamıştır. 

Gerek" 45 günlük sürenin geçmesi, gerekse yasa 
değişikliği teklifimizin geniş bir esnaf topluluğu ba
kımından beklenir halde bulunması nedeniyle İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmasını 
ve, bu nedenle Meclis kararına başvurulmasını arz ve 
ıtalep elerim. 

İzmir 
Kemal Önuder 

BAŞKAN — Okunan öneriyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.. Kabul etmeyenler.. Öneri reddedilmiştir. 

2. — Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ab-
lum'un, 4712 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının doğru
dan doğruya gündeme alınmasına^ dair önergesi 
(1/432, 4/175) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum :„ 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk'men 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir al

makta olan ve sayıları 300 OOO'e varan aylık sahip
lerinin Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Kurul 
toplantılarında söz sahibi olmalarına; ayrıca Yö
netim Kurulunda üye bulundurmak suretiyle Kuru
mun idaresine de iştirakine imkân veren ve Kurum 
Yönetim Kurulunun zamanın icaplarına uygun bir 
çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyle yeni düzen
lemeler getiren, bu arada Sosyal Sigortalar Kurumu
nu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun de
netimine tabi tutan 1/432 sıra numaralı «4792 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı ek maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı» nın, hitap ettiği kitle
nin genişliğine ve önemine binaen, Sosyal İşler Ko- • 
misyonunda ele alınmadan 45 günü doldurmuş ol
ması nedeniyle, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğin
ce Millet Meclisi Genel Kurulu Gündemine alın
ması hususunu müsaadelerinize arz ederim. 

Ahmet Mahir Ablum 
'Sosyal Güvenlik Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Öneri ka
bul edilmiştir efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, lütfen sayın efendim. Saymadan, «Öneri ka
bul edilmiştir» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayıyoruz Sayın Uysal, biz de dik
kat gösteriyoruz. 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, 4250 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kânun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi (2/599, 4/173) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
27 . 4 . 1976 gününde Başkanlığınıza tevdi olu

nan 4250 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiş-

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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tirilmesi hakkında K ânun teklifimin 45 gün içinde 
Komisyon çalışmalarıyla intacı mümkün olmadığın
dan, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Şener Battal 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
oylamaya geçmeden evvel bir sualim var. 

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

bu yaptığınız muamele ile birlikte, bu çalışma yılın
da 50'ye yakın kanun teklifini, komisyonlarda gö-
rüşmeksizin Meclisin kararıyla - Meclisin gündemine 
almış bulunuyoruz. 

Komisyon başkanlarından bir tanesi dahi çıkıp 
burada, 45 gün içinde niçin çalışmadıklarını ve ça
lışamama sebeplerini anlatmamaktadırlar ve bu bir 
teamül haline gelmiştir. Suçlanan, ağır şekilde itham 
edilen komisyon başkanları hiç olmazsa çıkıp ma
zeretlerini beyan etseler de, şimdiye kadar bu alışıl
mamış teamül bundan sonra yürüyüp gitmese. 

Bu böyle devam edip gidecekse, biz, Demokratik 
Parti Grupu olarak bütün komisyonların lağvedil
mesini teklif edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ölçmen, Genel Kurul zatıâlinizin ifade 

ettiği hususları dinledi. 
Değerli arkadaşlarım, okunan önergeyi Yüce 

Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Öneri kabul edilmiştir efendim. 

4. — Kamu Kuruluşlarına yurt dışından yapı
lan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve 
firmaları saptamak; rüşvet ve yolsuzluk konularını 
açıklığa kavuşturmak amacıyle kurulan Araştırma 
Komisyonunun görev süresinin 3 ay uzatılmasına 
dair 10/79 Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/651) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Araştır
ma Komisyonunun süre uzatılmasına dair tezkeresi 
var, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
23 . 3 . 1976 tarihinde kurulan Komisyonumu

zun süresi, 23 . 6 . 1976 tarihinde dolmaktadır. Ça
lışmalarımız sonuçlanamamıştır. Sürenin 23 . 6 . 1976 
gününden itibaren 3 ay uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
10/79 No. lu,Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler.. jCabul etmeyenler.. Yeni
den aylamak mecburiyetindeyim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 10/79 No. lu Araştırma 
Komisyonu Sayın Başkanı Yılmaz Alpaslan.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, önerimizle ilgili açıklama yapmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Açıklama yapmak istiyorsunuz. 
Buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

Yüce Meclisin verdiği yetkiye dayanarak kuru
lan Komisyonumuz, 1966 - 1976 yılları arasında ka
mu kuruluşlarınca yapılan, bakanlıklarca yapılan it-
halâtlardaki rüşvet ve yolsuzlukları araştırmaktadır. 
Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının yaptığı ithalâtlar, 
Türk Hava Yolları, Deniz Yolları, Devlet Demiryol
ları, PTT gibi kuruluşlar, Millî Savunma Bakanlığı 
ithalâtları ve Lockheed uçak yolsuzluğu konusu Ko
misyonumuzun halen üzerinde çalıştığı konulardır. 
Bu arada Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun da 
ithalâtları ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ve 
ihbarlar vardır. Onlar da hızla sonuca doğru gel
mektedir. 

Komisyonumuza verilen görev çok büyüktür. 
Araştırmanın bu süre içinde tamamlanması müm
kün değildir. Kaldı ki, daha en az 70-80 kuruluşun 
ithalâtını inceleme görevi verilmiş bulunmaktadır. 
O nedenle, talep ettiğimiz sürenin verilmesini ye ül
kemizde rüşvet ve yolsuzluk iddialarının yaygın ha
le geldiği bu dönemde, haksız olarak itham edilen 
kamu görevlisi varsa onların aklanmasını, devlet ke
sesinden soygun yapanlar varsa onların da açıklığa 
kavuşturulmasını sağlamak için Komisyonumuzun 
süresinin uzatılmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Alpaslan. 
Başka söz isteyen olmadığına göre öneriyi Yüce 

Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Öneri kabul edilmiştir efendim. 

5. — Millî Savunma ve Plan Komisyonlarına 
havale edilmiş olan «Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının (1/451) komisyonlarına havale edil
mesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
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6. — Müzakeresi tamamlanmış olan ve içişleri 
Komisyonu Başkanlığınca komisyonlarına havale 
edilmesi talep olunan (1/451) esas numaralı kanun 
tasarısının, önceki havalesinde olduğu gibi Plan Ko
misyonuna sevk edilmek üzere İçtüzüğün 35 nci 
maddesine göre gereğinin yapılmasına dair Millî 
Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 35 nci maddesine 
göre İçişleri ve Millî' Savunma Komisyonlarının tez
kereleri var, oktutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetçe hazırlanıp Millet Meclisine sevk edil

miş bulunan ve Yüksek Başkanlıkça Millî Savunma 
ve Plan Komisyonlarına havale Duyurulmuş olan 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Ek Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
Jandarma Genel Komutanlığına taallûku dolayısıyle, 
Komisyonumuzda görüşülmesinde fayda mülâhaza 
edilmiş olduğundan, bahis konusu tasarının içtüzü
ğün 35 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına müsteniden 
Komisyonumuza havale edilmesi hususunda gerek
li işlemin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
içel 

Hikmet Baloğlu 
içişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun tez
keresini okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
içişleri Komisyonunun Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu 
Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkjnda 'ka
nun tasarısının, Jandarma Genel Komutanlığına taal
lûku dolayısıyle Komisyonlarına gönderilmesi ve 
orada görüşlerinin alınmasında fayda mülâhaza edil
miş olduğundan bahisle, yukarıda ifade edilen tasa
rının, içtüzüğün 35 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
müsteniden havale edilmesini 10 . 6 . 1976 tarihli ya
zısı ile Millet Medisi Başkanlığından talep etmiş; 
Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 6 . 1976 tarih ve 
4419 isayılı yazılarıyle Komisyonumuza gereği yapıl
mak üzere havale edilmiştir. 

içtüzüğün 35 noi maddesinin 3 ncü fıkrasında ifa
de edildiği-şekilde muamele yapılabilmesi için evvel
emirde bu hususta içişleri Komisyonunca karar alın
ması gerekir. 

Yapılan incelemeye göre, içişleri JÇomisyonunca 
bu hususta bir karar alınmadığı, yalnız Komisyon 
Başkanının teklifi ile mezkûr tasarının içişleri Ko
misyonuna gönderilmesinin istendiği anlaşılmış; Ko
misyonumuz bu hususu müzakere etmiş, talebin İçiş
leri Komisyonunca bir 'karar altına alınmamış olması 
sebebiyle ve ayrıca Jandarma Genel Komutanlığını 
görevleri bakımından ilgilendiren bir mahiyette göre
memiştir. 

Tasarı, Türk Silâhlı Kuvvetleri askerî personeli
nin kadro meselesine taalluk etmesi sebebiyle, içişleri 
Komisyonunca da incelenmeye taibi tutulmasının zo
runlu olmadığı, Meclis Başkanlığının ilk havalesinden 
de anlaşılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz tasarıyı tetkik ve müzakere et
miş ve bazı değişikliklerle kabul ederek, önceki ha
valesinde olduğu gibi, Plan Komisyonuna sevk edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunmaya karar ver
miştir. 

içtüzüğün 35 nci maddesi gereğince gerekenin ya
pılmasını saygılarımla arz ederim. 

İstanbul 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
sual sormak istiyorum. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten görüşme açacağım. 
Sayın Bingit, bu konuda niı efendim? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, anladı

ğıma göre bir kanun teklifi Yüksek Meclis Başkan
lığınca bir komisyona havale edilmiş. Acaba bunda 
bir zühul mü var? 

BAŞKAN — Ben izah edeceğim efendim bu ko
nuyu. 

Olay, sayın Komisyon başkanlarının da tezkere
lerinde ifade ettiği gibi, iki komisyonumuz arasında 
neticeten bir uyuşmazlığın ortaya çıkmış olması hu
susudur. 

Bir tasarı Sayın Millî Savunma Komisyonunda 
iken, Sayın içişleri Komisyonu, olayın kendisini de 
ilgilendirmesi nedeniyle, Millî Savunma Komisyonun
dan kendi görüşünün de belirtilmesi ve bu konuda
ki görüşlerini ifade edebilmesi için, İçişleri Komis
yonu konunun, kendine de havale edilmesini istemiştir. 

Ancak, her iki komisyon ayrı ayrı görüştedir. Ay
nı görüşte olsalardı mesele kalmayacaktı, Genel Ku-
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rula meseleyi Millet Meclisi Başkanlığı olarak ge
tirmeyecektik. Ancak, komisyonların her ikisi ayrı 
ayrı görüşteler. Millî Savunma Komisyonu, bu tasarı 

.İçişleri Komisyonunu ilgilendirmez demektedir; İçiş
leri Komisyonumuz, bu konu beni de ilgilendirir de
mektedir. 

Hal böyle olunca, İçtüzüğümüzün 35 .nci madde
sinin 3 ve son fıkraları uyarınca, konuyu Millet Mec
lisinin hakemliği ile halletmek zorundayız. İçtüzü
ğümüz bu konuda, «görüşme yapılır ve neticeye bağ
lanır» dediği için, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi uya
rınca görüşme açıyoruz. 

Sayın Baloğlu, zatıâliniz şahsınız adına mı efen
dim? 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Komisyon Baş
kanı olaralk. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak siz söz 
istiyorsunuz Sayın Baloğlu. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına efendim, kaydedeyim 
©fendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, İçiş
leri Komisyonunun kararı var anı teklifte istediğine 
dair? 

BAŞKAN — Okuttum Sayın Ataöv, okuttum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon kararı 

mı, Başkanın yazısı mı? 
İçişleri Komisyonunun bu ıkonuda bir kararı var 

mı, onu öğrenmek istiyoruz. Başkanın yazısı değil. 
Komisyonun kararı mıdır, Başkanın yazısı mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, gerek Millî Savunma 
Komisyonunun ve gerekse İçişleri Komisyonunun, ko
misyonlarını temsilen yazıları var; her iki komisyonu
muzun da başkanlıkları temsilen gönderiyor. 

Bize gelen yazılarda «kararınız var mı? diye sor
muyoruz, tabiî temsilen başkanları kabul ediyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon Başka
nına biz soruyoruz; huzurunuzda açıklasınlar. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanı olarak 
sayın Baloğlu, Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
olarak sayın Fehmi Cumalıoğlu ve şahısları adına sa
yın Atagün, sayın Birgit, sayın Mutlu söz istemişler
dir. 

Buyurun sayın Baloğlu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 

BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, çok kıymetli ar
kadaşlarım; 

Yüksek kademe kadrolarında yapılmak istenen bir 
değişiklik tasarısı, Meclisimize sunulan Gelen Kâğıt
lar arasında Komisyon Başkanlığımızca görülerek, ko
nunun İçişleri Komisyonunu doğrudan doğruya ilgi
lendirmesi ve estastan taallûku nedeniyle, Başkanlığa, 
Komisyon Başkanı olarak durum arz edilmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — 35 nci mad
de... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (Devamla) — 35 nci madde meydana çı
kacak sayın Atagün. 

35 nci madde, bir komisyonun, başka bir komis
yonda görüşülen bir "konuda fikir beyan etmek, fay
dalı göreceği bir mütalaayı beyan etmek üzere o ko
nunun komisyona verilmesini tazammun eder. Bu 
olayda durum böyle değildir. Durum, Jandarma Ge
nel Komutanlığı kadroları da, bu tasarı içerisinde söz 
konusu bulunduğundan, Jandarma Genel Komutanlı
ğı, görev kuruluş ve hizmetlerinin tetkik olunması, 
karara bağlanması, üzerine mütalaa verilmesi görev 
olarak doğrudan doğruya Komisyonumuza mevdu 
bulunduğundan, Başkanlığın yanlışlık ve eksiklikle Ko
misyonumuza havale etmemesinden ötürü Başkanlık
ça ikazdır. Yazımızın Millî Savunma Komisyonu ile 
bir frodman, bir sürtüşme tarafı yoktur ve nitekim 
bugün Başkanlığın bunu yanlış anlayarak, tekrar ya
zımızı Millî Savunma Komisyonuna gönderdiğini ve 
orada olumsuz bir karar verdiğini Komisyon Başkanı 
olarak öğrenmiş bulunduğumdan, bugünkü tarihle 
ikinci bir yazı yazarak, durumu daha açık, daha ba
riz hale getirerek, Başkanlığın yanlış havalesinin Baş
kanlıkça düzeltilmesi istemim' tekrarladım. Konu bun
dan ibarettir. 

Arkadaşlarım, ordu efradına verdiğimiz bir iç ça
maşırı konusu, Jandarma Genel Komutanlığını da il
gilendirmesi itibariyle, İçişleri Komisyonunda görü
şülür. Orduya verilecek tayın, ücretler, tazminat, do-
layısıyle vurucu güç olarak jandarmayı da ilgilendir
diğinden İçişleri Komisyonunda görüşülür, karara 
bağlanır. 

Hal böyleyken, af edersiniz bir iç çamaşırı konusu 
İçişleri Komisyonunda görüşülür de, Jandarma Genel 
Komutanlığı kadrolarında yapılacak bir değişikliğin 
İçişleri Komisyonunda görüşülmemesini nasıl arzu 
edersiniz, onu anlayamam. 

Eğer meseleyi bir olup bittiye getirip kap - kaç 
şeklinde bir kanun çıkarmak istiyorsak, İçtüzüğe kar
şı yanlış bjr davranış, yanlış bir tutumu tescil etmiş 
olursunuz. 
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Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Baloğlu. 
Söz sayın Cumalıoğlu'nda. Buyurunuz sayın Cu-

malıoğlu. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (istanbul) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekileri; 

İçtüzüğün 35 nci maddesine dayanarak, İçişleri 
Komisyonu, Millî Savunma Komisyonumuza havale 
edilmiş bulunan bir kanun tasarısı veya teklifinin ön
celikle, esastan kendilerine taallûk ettiği esbabı mu-
cibesi ile kendilerine havalesini Meclis Başkanlığın
dan talep etmişler, Meclis Başkanlığı da bu talebi Ko
misyonumuza intikal ettirmişlerdir. 

Esas komisyon Millî Savunma Komisyonudur ve 
bu, Millî Savunma Komisyonundan geçtikten sonra 
Plan Komisyonuna gidecektir. İçişleri Komisyonu 
Başkanının yazısında bu talep, yani İçişleri Komisyo
nuna havale edilmesi ve orada görüşülmesi hususu, 
yazılarında bir karara, Komisyon kararına dayandığı 
yolunda bir fikir ve ibare yoktur. Bu yalnız sayın Ko
misyon Başkanının kendi talebine dayanmaktadır. Bu 
hususu mütalaa eden Millî Savunma Komisyonumuz, 
İçişleri Komisyonuna havalesine lüzum olmadığı; esa
sen jandarmaya taallûk eden hususların Kara Kuvvet
leri Komutanlığı bünyesinde halledildiğini dikkate ala
rak çoğunlukla İçişleri Komisyonuna bu tasarının ha
vale edilemeyeceği görüşüne varmışlardır, takdir için 
yine İçtüzüğün 35 nci maddesi gereğince Yüce Ku
rula intikal etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim-. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Cumalıoğlu. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına mı sayın Oğuz? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — 64'e göre mi müza

kere açtınız sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 73'e göre müzakere 
ediyoruz. 

C G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere 
konusu olan mesele üzerinde, görüşlerimizi izaha ça
lışacağım. 

Evvelâ bir meseleyi zabıtlara geçirmekte yarar mü
lâhaza etmekteyim. İçişleri Komisyonu Başkanı ola
rak sayın Baloğlu, İçtüzüğün 35 nci maddesine daya
narak müzakere konusu olan bir tasarıyı ve teklifi 

kendi komisyonuna iade edilmesi talebi mevzuunda 
İçtüzük hükümlerine göre herhangi bir salâhiyeti ve 
hakkı mevcut değildir. Çünkü, İçişleri Komisyonu 
ile Millî Savunma Komisyonu arasında vazifeye taal
lûk eden herhangi bir ihtilâf mevcut değildir. Böyle 
bir yazıyı yazabilmesi için ya Başkanlık Divanının 
(Başkan, Başkanvekili. ve sözcünün) veyahut da ko
misyon ekseriyetinin karar vermesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan, İçtüzük hükümlerine göre sayın Ba
loğlu içişleri Komisyonu Başkanı olarak vazife ve sa
lâhiyet hudutlarını tecavüz etmiştir, biz bunu Meclis 
zabıtlarına geçirmekte yarar mütalâa etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, müzakere konusu olan ve 
İçişleri Komisyonuna iadesi talep edilen mesele, so
run nedir; onun üzerinde durmak lâzım. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Personel Kanununda 
değişiklik yapılması veya bu kanuna 1; 2 veya 3 mad
de eklenmesi ile ilgili tasarıdır. 

İçişleri Komisyonunun vazife ve salâhiyetleri mev
zuatta, İçtüzük hükümlerinde,' nizamnamelerde belir
lenmiştir. Burada, jandarma ile ilgili, jandarmanın 
vazife ve salâhiyetine giren herhangi bir mesele yok
tur. Doğrudan doğruya jandarma, Jandarma Umum 
Kumandanlığı, jandarma teşkilâtı, Türk Silâhlı Kuv
vetleri bünyesinde personel rejiminde mütalaa edil
diğinden, ayrıca İçişleri Komisyonunda müzakere edil
mesine herhangi bir fayda yoktur; zaruret de yok
tur. 

Bugüne kadar Yüce Meclisin huzuruna gelen, ko
misyonlara intikal eden Türk Silâhlı Kuvvetleri per
soneli ile ilgili yasa tasarıları ve teklifleri İçişleri Ko
misyonundan geçmemiştir. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Siz bulunmadınız, 
geçen gün görüştük. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — İçişleri Komisyo
nundan geçmesinde herhangi bir yarar, hukukî fayda 
da yoktur. Şu halde tasarıyı ve teklifi, takip edeceği 
amaç ve gayeler yönünden mütalâa etmek icap eder. 
Tüık Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili bir 
yasa tartışılacaktır; bir yasa tasarısı veya teklifi mü
zakere edilecektir. Şu halde İçişleri Komisyonunda 
müzakere edilmesinde herhangi idarî, herhangi siyasî, 
herhangi hukukî bir fayda yoktur. Vazife ve salâhi
yet Milli Savunma Komisyonuna aittir. Gerek Ko
misyon Başkanının buradaki ifadesi ve gerekse yazılı 
olarak Millî Savunma Komisyonuna yazıyı tevdi et
mesi, İçtüzük hükümlerine, teamüllere aykırıdır. Gö
rüşlerimiz bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı sayın Kaptan? 

Kaydedeyim efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş

kan, Grup adına. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Grup adına, bu

yurunuz. 
MEHMET ATAGÜ'N (Kırşlareli) — Grup adına 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zatıâlinize ben sordum efendim, 

«şahsım adına» buyurdunuz sayın Atagün. Grupa çe-
virdiyseniz, sizden önce söz isteyen.var. 

Sayın Korkmazcan, sıra sizin, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ

CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; İçtüzüğün 35 ııci maddesine göre müzakeresini 
yaptığımız hususta, Başkanlığın tutumunun yanlış ol
duğunu belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

İçtüzüğün 35 nci maddesi, bir komisyonun bir baş
ka komisyonda görüşülmekte olan teklif veya tasarı 
hakkında düşüncesini belirtmek istediğini Başkanlığa 
bildirmesi halinde işleyecek bir hükümdür. Halbuki 
biraz önce burada, sayın İçişleri Komisyonu Başka
nının da ifade buyurdukları gibi, İçişleri Komisyonu 
toplanıp bahis konusu tasarı hakkında, İçişleri Ko
misyonunun da görüşlerinin alınması gerektiği yolun
da bir karar almamıştır. Böyle bir karar içişleri Ko
misyonunda alınmış olsaydı, bu kararın Millî Savun
ma Komisyonunca nasıl karşılanacağını değerlendir
mek için, sayın Başkanlığın bunu Millî Savunma Ko
misyonuna havale etmesi, Millî Savunma Komisyonu 
İçişleri Komisyonunun görüşüne katılırsa, Genel Ku
rula bilgi vermesi ve İçişleri Komisyonunda da mese
lenin ele alınmasını sağlaması icap ederdi. 

Millî Savunma Komisyonu aksi bir görüşü benim
serse - bugünkü kararda olduğu gibi - o takdirde, Ge
nel Kurulun hakemliğine baş vurulması .zorunluğu 
doğardı. Halbuki işin daha başından itibaren, İçişle
ri Komisyonunun belirttiği ve bu tasarının kendisini 
de ilgilendirdiğini ifade eden bir kararı yoktur ortada. 
Herhang bir karar olmadan da, Meclis Başkanlığının 
sadece komisyon başkanının kendi muamelelerindeki 
eksiklikle ilgili ikaz yazısının ,Miliî Savunma Komis
yonuna gönderilmesi usulsüz. Evvelâ birinci hata ora
dadır. 

Sayın İçişleri Komisyonu Başkanı bu hataya tespit 
ettiği için ikinci defa yazı yazmış bulunmaktadır. Bu 
yazıda da kendi ifadelerine göre, asıl kararı verecek 

olan merciin, bu muamelede hata edip etmediğini ka
rarlaştıracak olan organın Meclis Başkanlığı olduğunu 
ifade etmiştir. Bu görüş doğrudur. Önce.sayın Baş
kanlığın mevcut tasarının hangi komisyonları ilgilen
dirdiği hususundaki görüşünü tespit etmesi lâzımdır. 

Bu temeldeki hata işlendikten sonra, Millî Sa
vunma Komisyonunda meselenin müzakere edilmiş 
olması da fazladan yapılmış bir harekettir ve mesele, 
şu anda Genel Kurula getirilecek olgunlukta değil
dir. 

Bu bakımdan, sayın Başkanlığın şimdi herhangi 
bir oylama yapmak yerine, İçişleri Komisyonunun -
mademki Komisyon Başkanı «İçişleri Komisyonunun 
da bu konuda görüş beyan etmek ihtimali vardır» di
ye ifade ediyorlar - bu görüşü dikkate alarak, İçişleri 
Komisyonuna meselenin intikal edip etmemesi husu
sunda kendi kararını gözden geçirmesi lâzımdır. 

Bu arada İçişleri Komisyonunun da toplanıp bir 
karar alması veya almaması bahis konusu olabilir; on
dan sonra 35 nci madde hükümleri işlemeye başlaya
caktır, ondan sonra belki İçişleri Komisyonu böyle bir 
meseleyi görüşmeye lüzum görmeyecek ve Millî Sa
vunma Komisyonunda da meselenin müzakeresine ih
tiyaç hâsıl olmayacaktır. Onun için Başkanlığın, tu
tumunu yeniden gözden geçirmesi maksadıyle, Genel 
Kurulda herhangi bir oylamaya baş vurmadan mese
lenin çözümlenmesi lâzımdır. 

Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Korkmazcan. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Atagün, buyuru

nuz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, bir hususu sormama izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Atagün'den son

ra dinleyeyim zatiâl'inizi. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Peki efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Bir kanun teklif veya tasarısı, Yüce Parlâmento
nun İçtüzüğü ve geleneklerine göre, Meclis Reisine 
gelir ve Meclis Reisi bu teklif veya tasarının, eğer 
bir tadü tasarısı mahiyetinde ise, tadil edilmek is
tenilen hükümler daha önce hangi komisyondan 
geçmiş ise o komisyona havab edilir ve esas komis
yonu da tespit edilir. Bugüne kadar cari olan mua
mele budur. 

_ 280 — 



M. Meclisi B : 113 17 . 6 . 1976 O : l 

Söz konusu olan tasarının, Millî Savunma Ko
misyonunda müzakesi yapılan tasarının adı Harp 
Akademileri Kanununun 1 nci ve 8 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısıdır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır o değil. 
MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Olabüir, 

bir dakika: 
926 sayılı Personel Kanununun bazı hükümleri

nin değiştirilmesi ve ek bir madde eklenmesi hakkın
da Kanunun müzakeresidir. Bu müzakereye başlan
dığı zaman, İçişleri Komisyonu Başkanının imzası
nı taşıyan ve Millet Meclisi Başkanına yazılmış olan 
bir müzakere mevcut. Bu müzakerede deniyor ki, 
«İçtüzüğün 35 nci maddesinin üçüncü fıkrasına gö
re düşüncemizi beyan edeceğiz». Binaenaleyh, tasarı 
ve teklifin kendisine havale edilmesini ister. Bu 
muamele, daha doğrusu bu yazı Başkana geldiği 
zaman - ben şimdi metni aynen okuyacağım - bu 
metni olduğu gibi kabul etmesi değil; komisyon ma
rifetiyle böyle bir karar verilmesi suretiyle ancak 
mümkün olacağı cihetle, İçişleri Komisyonunun yazı
sı kendilerince reddedilmesi icap ederken, hiç bu
nun üzerinde durulmayarak Komisyonumuza hava
le edilmiş ve büyük bir hata işlenmiştir, 

Sayın İçişleri Komisyonu Başkanı da ikinci bir 
hatayı şöyle telâfi etmek maksadıyle - buradaki be
yanına göre - «Başkanlığın havalesinin yanlış olduğu 
gerekçesiyle kendilerini ikinci bir yazımla ikaz et
tim, bizim Komisyona da havale edin der mahiyetin
de bir yazı yazdım» demek suretiyle burada beyan
da bulundu. Bu da İçişleri Komisyonunun Tüzükten 
değil, çizmeden yukarı çıkmasının bir delilidir. 

Şimdi, Meclis Başkanına bir Komisyon başkanı: 
«Siz hata ediyorsunuz, şu, şu komisyonlara da hava
le etmeniz gerekir» gibi bir yazıyı alınca Meclis Baş
kanı, kanaatimce hangi komisyonun başkanı olur
sa olsun, Komisyon başkanına gereken cevabı ver
meliydi. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — 74'de var. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 74 ncü madde... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 74'ü oku. 
MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Tahmin ede

rim ki vermiştir. 
Şimdi ben asıl madde metnini okumak suretiyle 

durumu zaten gözlerinizin önüne sermek istiyorum: 
«Madde 35. — Bir komisyon, kendisine havale 

edilen tasarı veya teklifi, başka bir komisyonun 
ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya 

I teklifin o komisyona havale edilmesini isteyebilir.» 
Başka bir komisyon için, bunda hiç kimsenin ihti
lâfı yok. 

2 nci fıkra, yine komisyondan bahsediyor: «Bir 
komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya tek
lif yahut herhangi bir mesele için, bir başka komis
yonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı 
veya teklifin o komisyonda görüşüldükten sonra 
iadesini isteyebilir.» Bununla da alâkası yok bizim 
meselemizin. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 39 ncu madde, 
daha öteyi oku. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Sabreder
seniz oraya da geliriz beyefendi. 

«Bir komisyon - şimdi bizi asıl ilgileadiren metin
ler - başka bir komisyona havale edilmiş bir tasa
rı veya teklif yahut herhangi bir mesele için düşün
cesini belirtmeye yarar görürse, o tasarı veya tek
lifin kendisine havale edilmesini isteyebilir.» Bura
da komisyon başkanı değil, eğer bugüne kadar top
lanmamış olan İçişleri Komisyonu toplanır bu me
sele hakkında düşüncesini belirtmekte yarar gördü-

I güne dair bir karar verse ve bu kararın uygulanması 
için de Meclis Başkanlığına müzakere yazılsa, Mec
lis Başkanlığı da Millî Savunma Komisyonuna bir 
yazı göndermiş olsaydı ondan sonra şu aşağıdaki 
gördüğümüz fıkralardaki hususlar cereyan edecek
ti: 

«Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı gö
rüşte iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine getirir 
ve Genel Kurula bilgi verir». İş kapanır. 

«Şayet iki komisyon arasında uyuşmazlık çıkar
sa, mesele Meclis Başkanı tarafından Genel Kurula 
sunulur ve görüşme yoluyle halledilir». 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Korkmazcan'ın 
fikrine iştirak ediyorum, burada ilci komisyon ara
sında da bir uyuşmazlık diye bir mesele yok ki bu
raya müzakereye getiriliyor, evvelâ burayı tespit ede-

I lim, bir. 
İkincisi: Komisyon başkanının, İçişleri Kom syon 

Başkanının böyle bir yazı yazarak kendi başına 
Komisyondan kanun hakkında görüşlerini bildir
mek için talepte bulunması <!a doğru değildir. Mec
lis Riyasetinin de bunu havalesi keza doğru değil
dir. 

Bu nedenle burada mevzubahis karunun yaluiz 
ve yalnız önceki müzakere şekline göre, bırincisin-

I de Savunma Komisyonuna, ikinci olmak üTere de 
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Kanunlar Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız ya
par. 

Şimdi, bahis konusu kanunda, Hükümetten gelen 
evrakın altına «Millî Savunma Komisyonuna ve Plan 
Komisyonuna» derken, değerli arkadaşımız havale 
makamı, işin içine vakıf olup «İçişleri Komisyonuna» 
da deseydi mesele kalmıyordu. Gelen yazıları asılmış
tır. İçişleri Komisyon Başkanı, «Komisyon Başkanı» 
olarak yazması gerekmez, değerli Korkmazcan ar
kadaşımın hakkı var; İçtüzüğün 74 ncü maddesinin 
son fıkrasındaki hakkını da kullanır. Nedir o? «Bu 
havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse, oturu
mun başında söz alır». «Oturumun başında söz al
maz da yazılı olarak Meclis Başkanlığına gidebilir. 
Şimdi, Meclis Başkanlığının hatası yine aynı şekilde 
işliyor. Ne yapıyor? Millî Savunma Komisyonuna 
yazıyor; «Bunu İçişleri Komisyonu da istiyor, ora
ya gönder» veya «Gönderir misin»... «Gönderir mi
sin» demeye lüzum yok, derhal tasarı veya teklifi 
geri alacak, zuhulen yapılmış inhayı, zuhulen yapıl
mış havaleyi düzeltecek. Doğrudur, «İçişleri Komis
yonunun da yetkisini ilgilendirir, oraya havale edi
yorum» diyecekti; dememiş ve sayın Korkmatcan'ın 
dediği gibi; bu hatasında İsrar ederek rr.er leyi Ge
nel Kurulda çözdürmek istemiştir. Hayn. Mesele 
35 nci madde ile, somut olarak sadece 35 nci madde 
ile ilgili olsaydı, Mîllet Meclisi Başkanımızın bura
da müzakere açtırması doğru idi. Nitekim, görüşme
yi açtırırken kendisinden sual olarak bazı istirham
da bulunacağımı söyledim; anlayamadılar, haklıdır
lar ve görüşmeyi bana sual sordurmadan açtırdılar; 
74 ve 75 nci maddeleri kaale almadan. 

Plan Komisyonuna havalesi yapılmıştır; bu havale 
neticesinden sonra ancak Meclise inecek bir du 
rum hâsıl olmuştur. Burada da ayrıca müzakeresi 
yapılarak bunun başka bir komisyona havale şek
li veyahut da Meclis Riyasetinin bundan sonra «Ber.. 
ondan da vazgeçtim filân komisyona da havale edi
yorum» demek gibi bir yetkisi mevcut değildir. Mil
lî Savunma Komisyonunda mesele karara başlanmış 
tır ve bu suretle de Plan Komisyonuna gidecektir. 

Durum bundan ibarettir, müzakeresi de ve yazı
lan müzakkere- de doğru değildir. Meclis Başkanı 
nın da bu müzakereye itibar etmesi yerinde değil
dir. Bu hususu tescil ettirmek maksadıyle söz almış 
bulunuyorum, teşekkür ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 74'ü oku 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — 74'ü okuyacak
tın Atagün. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, oradan müdahale et
menize zaten gerek yok, zatiâliniz söz sırası geldi. 
buyurun. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Atagün'ün bana sabır tavsiye etmelinden 
hemen, sonra sözünü tutarak bir hukukçu olarak, 
hem meslekte eskimiş bir hukukçu olarak, İçtüzüğü 
sadece kendisine göre yorumlayıp, sayfaları biraz çe
virip sadece Komisyon başkanlarının değil, millet
vekillerinin dahi bu gibi maddî hataları değiştirme 
hak ve yetkisine sahip olduğunu işaretleyen (Sayın 
Atagün dinlerse çok memnun olacağım, hızla Genel 
Kuruldan ayrılıyorlar) 74 ve 75 nci maddeleri de oku
maları gerekirdi. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli)—- Buradayım, 
bir yere gitmiyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, mesele nedir? Ya bir milletvekili veya sena
tör veya Hükümet aradaki farkı biraz sonra belir
teceğim) bir kanun teklif veya tasarısını Yüksek Baş
kanlığa sunar. Milletvekili veya senatörlerin, Hükü
met gibi ellerinde bürpları vesaireleri olmadığı için, 
alırlar dosyalarını gelirler Kanunlar Müdürüne, «Böy
lece bir kanun teklifimiz vardır» derler. Hükümet, 
bunu kendi kuryeleriyle gönderir. . 

Biliyorsunuz, uyugulamada bu gibi havaleleri ne 
Sayın Millet Meclisi Başkanı, ne O'nun değerli vekil 
arkadaşları da yapmaz. Çok kıymetli, çok değerli; 
ama hepimiz gibi insan olan burada çalışan personel 

Değerli arkadaşlarım - İçişleri Komisyon Başka
nı olarak kabul edin veya İçel Milletvekili olarak ka
bul edin - değerli arkadaşımız burada bu kürsüden 
ifade etti. Mesele, İçişleri Bakanlığının bütçesini il
gilendiriyorsa, Jandarma Kuvvetlerinin ita âmiri ola
rak İçişleri ''akanını ilgilendiriyorsa, hatta sadece 
İçişleri Bakanını değil, mülkî âmirleri vali olarak, 
kaymakan olarak ilgilendiriyorsa ve Hükümetin de
diği gibi sadece bu münhasıran be'li kimseler için 
çıkartılmıyor da, bazı iddialar karşısında Hüküme
tin dediği gibi, münhasırt-rı bu bazı bell'i kişiler için 
çi'.artılmyjr da değrular doğruya Silâhlı Kuvvet
lerimizin Kara, Deniz, Hava, Jandarma, savunma 
gereği ihtiyaçları için çıkartılan bir Kanunsa tek-

. rar ediyorum, siyasî emeller açısından muayy.n şa
hısları hedef tutmuyorsa, bazı oyunları önümüzde
ki aylar içerisinde kapsamıyorsa, o zaman geliniz 
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bunu gereği ile yapalım. Eğer, kanun gerçekten, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimizin gerçek ihtiyaçları için çıkı
yorsa; Anayasaya aykırı biçimde, bazı demeçler, ba
zı söylentiler, şunlar bunlar için çıkmıyorsa; işte, 
Askerî İdare Mahkemesinde açılmış dava ile, bil
mem ne ile mehil istekleriyle, şunlarla bunlarla ilgi
li değilse; Millî Savunma Bakanımızın vaktiyle ata
yıp, sonra geri aldığı söylentisiyle ilgili değilse; Ge
nelkurmay Başkanının vaktiyle inha edip, sonra, İkin-
ki Başkana geri aldırdığı söylentileriyle ilgili değil
se; gerçekten, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, o, hepimi
zin üzerine titremesi gereken Silâhlı Kuvvetlerimi
zin gerçek ihtiyaçlarıyle ilgili ise, şu veya bu siyasî 
parti liderini ilgilendiren, şu veya bu siyasî parti lide
rinin kulisinde görüşülen bir kanun hazırlığı değil
se, o zaman bütün... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, süreniz bitti efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

M. İSMET ANG1 (Eskişehir) — Ne alâkası var? 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — İşte, alâkası yok

sa diyorum... 

BAŞKAN — Rica edeyim, s'iz cevap vermeyin 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — «Ne alâkası 
var?» diyen arkadaşını... 

M. İSMET ANGT (Eskişehir) — Sözlerinizle ne 
alâkası var?. 

BAŞKAN — Sayın Angı, müdahale etmeyin, Sa
yın Angı, rica ediyorum... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Angı, ba
na katılıyorsunuz, tamam... 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Konu ile ne alâ
kası var? 

BAŞKAN — Sayın Angı, müdahale etmeyin efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Angı, Es
kişehir Milletvekili olarak bana katılıyorsunuz... 

BAŞKAN — -Sayın Birgit, zatiâliniz de cevap ver
meyin efendim, ben gerekli ikazı yapıyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Angı, siz 
de, milletvekili olarak bana katılıyorsunuz. Seçim 
bölgeniz bu bakımdan çok hassas bir bölgedir, ben 
de size iştirak ediyorum, tamam. 

M, İSMET ANGI (Eskişehir) — Sözlerinizle ne 
alâkası var? (A. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bu konuda Millet Meclisi Başkanına hitap 
ederek sözlerimi bitiriyorum. 

Sayın Korkmazcan'ın büyük bir doğrulukla ve 
vukufla belirttiği gi'bi, burada aslında oylanacak bir 
konu da değildir bu mesele. 

İçişleri Komisyonu Başkanı; hayır, İçel Milletve
kili Hikmet Bey olarak diyor ki arkadaşımız, «Filânı 
da ilgilendirir, yanlış havale edilmiştir.» 73 ve 74 ncü 
maddeler meydandadır. Buna ilâve ediyorum: Özel 
amaçla getirmiyorsanız, bu doğruların karşısında ya
pılacak yol budur. Millet Meclismizin Başkanı oya 
arz edemez; alır, herhangi bir şekildeki havale yan
lışlığını düzeltir ve bundan da kıyamet kopmaz. Nasıl 
kopmaz? Özel amaçlarınız yoksa, belli takviminiz 
yoksa arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Söz sırası Sayın Mutlu'da; buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Ben teşekkür ederim efendim; konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. 

HAYRETTİN UYSAL (İstanbul) — Etendim, 
grup adına Sayın Ökmen var. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, grup adına söz isti
yorsunuz; buyurun efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, zatiâl'inizi de kaydet
tim efendim. Sayın Mutlu feragat edince, zatiâlinize 
sıra geldi efendim; ama şahsınız adına konuşacağınız 
için, sayın grupların, biliyorsunuz, İçtüzüğümüze gö
re öncelik hakları var. 

Buyurun Sayın Ökmen. 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET ÖKMEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şu anda yapılan tartışmada, başlangıcından beri 
süregelen bir usul hatası tekrarlanmakta ve çok 
önemli bir yasanın görüşülmesinde, İçtüzük açısın
dan bir eksiklikle bir yasa çıkartılmak yoluna gidil
mektedir. 

Benden önce konuşan bazı arkadaşlarımın işa
ret ettiği gibi, Başkanlık bu konuyu, İçtüzüğün 35 nci 
maddesine göre huzura getirmiş oluyor. 35 nci mad
denin son fıkrası şöyle: «İki komisyoa a/âsında uyuş
mazlık çıkarsa, mesele Meclis Başkanı tarafından 
Genel Kurula sunulur ve görüşme yoluyle halledi
lir». 
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Şu anda yapmakta olduğumuz iş bu; ama yine ı 
sayın Başkanlığın sunuşundan anladığımıza ve sayın 
îçişleri Komisyonu Başkanının buradaki sözlerinden 
anladığımıza göre, İçtüzüğün 35 nci maddesinin son 
fıkrasında yer alan iki komisyonun uyuşmazlığı söz 
konusu değil. Çünkü, iki komisyonun birbirine mü-
bayin iki kararı mevcut değil. Binaenaleyh, bu, bura
da oylanacak, görüşülecek ve oy ile halledilecek bir 
konu değil. Onun için, Sayın Başkanlığın dikkatini 
bu açıdan bir kere çekerim. 

Bu tartışma, 35 nci maddenin son fıkrasına göre, I 
yersiz bir tartışmadır. Sonunda oylanmaya sunul-
maması gereken bir yanlışlık içindeyiz. 

Bunun dışında, yine İçtüzüğün 74 ve 75 nci mad
delerine göre, bir milletvekilinin dahi sahip olduğu 
bir hakkı, İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Baş- I 
kanlıktan istemiştir; birinci isteyişi, bu. Millî Savun- I 
ma Komisyonu bu konuda bir karar Vermiş; verdi
ği karardan sonra, İçişleri Komisyonu Başkanı tek
rar Yüce Meclis Başkanına başvurarak, bunun resen 
havale edilmesindeki zorunluğu işaret etmiştir. 

Meclis Başkanlığının, gelen bir tasarı veya tekli
fin - demin benden Önce konuşan Orhan Birgit ar
kadaşımın da çok güzel ifade ettiği gibi • komisyon
larla ilgisini tespit ederek komisyonlara havale yetki
si mevcut olduğuna ve bu itiraz da Sayın Baloğlu 
tarafından yapıldığına göre, Meclis Başkanlığıntn ya- I 
pacağı iş, bu havaledeki yanlışlığı resen tashih edip, 
ilgili komisyona göndermesiydi. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl Meclisimizde tea
mül haline getirilen bir nokta var: İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre, mütemadiyen, kanunlar, «45 gün I 
doldu» diye Meclis gündemine alınıyor. Bunun sonu 
şu oluyor: Önemli yasa diye ayırmayacağım, Yüce 
Meclisimizden çıkan ve çıkacak olan her yasa hiç 
kuşkusuz önemlidir, bir yasa Mecliste ihtisas komis- j 
yonundan geçmeden, ihtisas, komisyonunun fikri 
alınmadan, âdeta kendiliğinden, teklif sahibi arka
daşımızın ya da Hükümetin isteğinin burada «Ka
bul edenler... Etmeyenler...» şeklinde oylanması ola
rak tecelli ediyor ve bu suretle yasalaşıyor. Bunun 
büyük sakıncası vardır. 

Şimdi, eğer Sayın Baloğlu'nun belirttiği gibi, İçiş
lerine bağlı jandarma kuvvetlerini çok yakından il-
giltndiren bir yasanın İçişleri Komisyonunda mü
zakere edilip edilmemesinden, bu kadar uzun uza-
dıya bahsedecek kadar Meclis komisyonlarının ça- I 
lışmasından kaçıyorsak, bu çok büyük bir yanlış I 
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yol olur ve yasaların çıkmasında komisyonlara iti
bar etmemek, komisyonların ihtisasından Yüce 
Meclisi yoksun bırakmak gibi, İçtüzüğün ve Anaya
sanın, kanunların yapılmasına ait prosedürü de bir 
tarafa iten bir çekingenlik olur. 

Değerli arkadaşlarım, böyle önemli bir yasanın, 
Millet Meclisinin İçişleri Komisyonunda görüşülme
sinde hiçbir zarar olmaz; aksine, çok büyük yarar, 
hatta zorunîuk vardır. Bu çok büyük yarar ve zorun-
luk olmasaydı, en ufak bir olasılıkla bir yarar bu
lunsa idi dahi, yine Yüce Meclisin, yasayı daha sağ
lam temellere oturtmak için, mutlaka ve mutlaka bir 
ihtisas komisyonuna daha göndermesi gerekirdi. 

Şu anda konu hemen gündeme geldiği için tetkik 
edemedim, bilmiyorum, Sayın Başkanlık Divanın
dan sormak isterim: Bu değiştirilmesi istenilen, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, ilk defa Yüce 
Mecliste görüşülürken, İçişleri Komisyonuna gitmiş 
midir, gitmemiş midir? Eğer, yasanın kendisi İçişleri 
Komisyonuna gitmiş ise, mutlaka ve mutlaka değiş
tirilmesine ait teklifin ve tasarının da İçişleri Ko
misyonuna gitmesi gerekir. Bunda da hiç kuşku yok. 
Sanıyorum, Başkanlık bu ciheti de incelemeden ha
vale buyurmuş veya bu ciheti de incelemeden ko
nuyu 35 nci maddeye göre Meclis gündemine getir
miştir. 

Sonuç olarak şunu arz etmek isterim: Yasaların 
sağlam temellere, Anayasanın ve İçtüzüğün yasa ya
pılmasına dair koyduğu prosedüre uygun olarak çık
ması için, bu önemli yasanın da İçişleri Komisyonu
na şevki hususunda Başkanlık resen yetkisini kullan
malıdır. Aksi takdirde, şu sona ermek üzere olan mü
zakerenin neticesinde bir oylama gereksizdir. İçtü
züğe göre, böyle bir oylama yanlış olacaktır. Baş
kanlığın, en azından, Komisyon Başkanının bu tür
lü bir uyarısı üzerine meselenin Komisyonda görü
şülüp görüşülmediğini, karara bağlanıp bağlanmadı
ğını Komisyondan sorması; eğer Komisyonun bu 
konuda bir karar alması gerekiyorsa, İçişleri Ko
misyonu Başkanlığınca toplantıya çağırılıp, bu konu
da olumlu olumsuz bir karara varması, ondan sonra 
35 nci maddenin işler hale getirilmesi gerekirdi. 

Diyeceklerim bundan ibaret. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökmen. 
Buyurunuz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, usul hakkında demin söz istemiştim; eğer izin 
verirseniz, arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Af edersiniz, buyurun efendim; «Bir 
şey soracağım» dediniz her halde. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Eğer yanlış 
anlamadıysam, siz, meseleyi Genel Rum'umuza su
narken, hakemliğimizin söz konusu olacağını ifade 
etmiştiniz. 

Oysa, yapılan müzakerelerde, Genel Kurulumu
zun hakemlik yapması imkânı yoktur. Çünkü, 35 nci 
madde gereğince iki komisyon arasında bir görüş ay
rılığı söz konusu değildir ve konu komisyonlardan 
birinde, yani içişleri Komisyonunda görüşülmemiş
tir. 

O halde, müzakereler, 35 nci madde gereğince iki 
komisyon arasında görüş ayrılığının çözümlenmesi 
ve bu çözümlenme için Genel Kurulun hakemliğine 
müracaat etme görüşmesi değildir. Aslında, yapmış 
olduğumuz görüşme, «İçişleri Komisyonuna bu yasa 
tasarısı intikal etsin mi, etmesin mi?.» müzakeresi
dir. 

Bu müzakereyi 73 ncü madde gereğ'nce burada 
ileri sürmüş oluyoruz ve eğer. oylamaya başvurur
sanız o takdirde İçtüzüğümüzün 75 nci maddesinde
ki, Başkanlığınıza ait yetkiyi kullanmayıp, Genel 
Kurulumuzun hakemliğine tevdi etmiş bulunuyor
sunuz; usulen bir hata işlemektesiniz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen- hep

sinin cevabını arz edeceğim efendim. 
Söz sırası Sayın Kaptan'da; buyurunuz Sayın Kap

tan. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, benden sonra söz istediler. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kaptan daha önce 
söz istemişti. Sayın Mutlu'dan sonra Sayın Kaptan 
söz istediler. Zatiâliniz sonra kaydettirdiniz efendim. 
Ben size ifade ettiğim zaman da, Sayın Oğuz'un, 
Güven Partisi adına konuştuğunu söyledim ve şah
sınız adına da sizi kaydettim efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yani konuş
mayacak mıyım efendim? 

BAŞKAN — Hayır, iki kişiye söz verebilivorum 
Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efendim, 
ben ondan evvel söz aldım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz sırasına kay
dettim Sayın Tosyalı. 

Buyurunuz Sayın Kaptan, buyurun efendim. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) - - Muhterem ar

kadaşlarım; 

Gerek Sayın Korkmazcan'ın, gerek benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın konuşmalarında hakikat 
payı var; ancak çok. üzüldüğüm bir mesele meyda
na çıktı:. 

Şimdi, bu iki kıymetli arkadaşım, birisi Demok
ratik Parti, birisi Cumhuriyet Halk Partisine bağlı 
arkadaşım, «İçişleri Komisyonunun bir kararı yok
tur ki, burada iki komisyon arasında bir ihtilâf mev-
zuubahis olsun» dediler. 

Peki, bu görüş doğru ise, bundan borkaç saat 
evvel Millî Savunma Komisyonunu terk eden arka
daşlarıma soruyorum: Niçin terk ettiler Millî Savun
ma Komisyonunu? «Orada İçişleri Komisyo.ıunun 
kararı vardır. Bu, İçişleri Komisyonunun kararıdır; 
siz buna gitmiyorsunuz» diye terk ettiler. Şimdi, bu
nun 180 derece tersi oluyor arkadaşlarım Hangisi
ne inanalım? (C. H.. P. sıralarından «Tezkere var» 
sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Kaptan, komisyonu terk edenler arasında ben yok
tum. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
Sayın Kaptan, konuyla ilgili olarak konuşmanı

zı rica ediyorum efendim, lütfen. 
Sayın Korkmazcan, size de söz vermedim, rica 

ediyorum efendim. Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, 

öyle anlaşılmasın, onu düzeltsinler. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Size değil, 
Halk Partili arkadaşlarıma... Onlar terk etti. Evet, 
tashih ediyorum. 

Hayır, o zaman ileri sürülen fikir, «İçişleri Ko
misyonunun kararıdır bu. Bu karaıa uymaya mec
bursunuz. Binaenaleyh bunu Başkanlığa göndere
ceksiniz; Başkanlık, Heyeti Umumiyeye gönderecek; 
Heyeti Umumiye kararını bildirecek» dedi arkadaş
larım orada. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahısar) — 
Yanlış söylüyorsun Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) - Allah, Al
lah! 

Arkadaşlarım, zabıtlar var, «Heyeti Umumiye bu
nu halledecek; 35 nci madde böyle istiyor» diyen 
sizlersiniz; yapmayın Allahınızı seversetvz canım. 
Daha birkaç saat oldu. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, buyurun siz efen
dim, buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, İçişleri Komisyonu... 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale <.tme-
yin. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamh) - Burada, 
Grup bildirinizde de var bu. 

Yani, vakıaları bu şekilde değiştirirseK. arkadaş
lar, o zaman şuranın havasını yatıştıramazız. müm
kün değil bu. Daha birkaç saat geçti. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Efendim, bu
rada söylenen doğru mu, yanlış mı? 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Hayır, aza
larınız yanınızda beyefendi; Komisyon azaları arka
daşlarımı görüyorum burada. 

HASAN CERİT (Adana) — Siz de K om iyon
daydınız. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Ben oe ora
daydım, onun için söylüyorum sizlere. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, rica ediyorum. 
HASAN CERİT (Adana) — Hakkınızı niçin sa

vunmadınız o zaman? 
BAŞKAN — Sayın Kaptan, lütfen konuyla ilgi

li konuşun; rica ediyorum, ikinci defa ikaz diyo
rum efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, benim, tartıştığım falan yok. Hangisi doğ
ru onu anlamak istiyorum ve diyorum ki... 

BAŞKAN — Efendim, zaten açıklığa kavuşa
caktır; buyurun siz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (tstanbul) — Siz grup adı
na mı, yoksa kişisel mi konuşuyorsunuz? 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Şahsım adı
na konuşuyorum; müdahale etmeyin efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın konu
şucu hakemlik rolü mü oynamak istiyor? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz fikrinizi 
söyleyin. Size göre hangisi efendim: Hakem m:, ko
nuşmacı mı? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, biz de sayın konuşucu
ya gerekli ikazı Başkanlık olarak yapıyoruz 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Hakem ve
ya bir konuyu Başkan takdir eder. Siz de oradan mü
dahale edemezsiniz; bu bir. 

Benim öğrenmek istediğim şu: Bıribirine İSO de
rece zıt olan iki fikirden hangisini benimsiyorsunuz? 
Onu öğreneyim ki, ona göre cevap vereyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Onu siz' öğ
renmek hakkına sahip değilsiniz, siz bk konuşma 
yapacaksınız. Usul öğrenin, tüzük öğrenin. Bilmiyor
san tüzük öğren! 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, rica ediyorum, lüt
fen; son defa ikaz ediyorum; konunun anafikri ile 
ilgili olarak görüşlerinizi rica ediyorum, konu içeri
sinde kalalım lütfen. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Siz gelme
den; Tüzüğü size öğretmiştik zamanında. 

BAŞKAN — Gereksiz sataşmalara yer vermeye
lim lütfen, rica ediyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sataşmalara niye yer veriyorum? Ben dedim ki, 
bir hakikatin hangisi doğru ise, ben de öğreneyim 
ki, ona göre konuşayım. Bunda sataşma var mı Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, burada sorarak cevap al
manız mümkün değil Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 35 nci madde, komisyonlar arasındaki 
ihtilâfı hallediyor. 74 ncü ve 75 nci madde, yanlış 
havalenin her milletvekili tarafından tashihini em
rediyor. 

Şimdi, mademki, arkadaşlarım, Millî Savunma 
Komisyonundakinin aksine, «İçişleri Komisyonunun 
böyle bir kararı yoktur» diyorlar, «Burada konuşma 
yapan İçişleri Komisyonu Başkanı arkadaşımın ko
nuşması bir komisyon namına değil, ferdî bir konuş
madır; bir milletvekilinin konuşmasıdır» diyorlar; 
öyle ise, 74 ncü maddeye bakalım, netice ne olacak? 
Sayın Başkan için, «Yanlış havale yaptı» deniyor. 
Ben, yanlış havale yaptığına kani değilim; Sayın Baş
kan isabetli bir değerlendirme yapmış, mevzuun ta
mamen Millî Savunma Komisyonuna ait olduğunu 
tespit etmiş ve oraya havale etmiştir. Ama, bir mil
letvekili, beş saat önce Komisyon Başkanı idi, şim
di «Milletvekilidir» diyorlar. Bu havaleye itiraz et
mek isterse, oturumun başında, ki oturumun başın
da da itiraz etmiştir; burada yalnız noksan olan bir 
şey var: Oturumun başında vaki olacak itiraz netice
sinde doğacak itirazı kim halledecek? Oturum Mec
liste olduğuna göre, Meclisiniz halledecek. 

Muhterem arkadaşlarım, itiraz yapıldı, hal yeri 
neresi? Hal yeri de burası. Binaenaleyh, elbette yapı
lan itirazın hal yeri de, itiraz edilen yer, yani Büyük 
Millet Meclisidir. 

Meselenin bu şekilde, burada halledilmesi lâzım 
geldiği hususu saptandıktan sonra, şimdi, «Hangi ko
misyon?» salahiyetlidir ona geçelim 

Muhterem arkadaşlarım, mesele tamamen Millî 
Savunma Komisyonunun salâhiyeti dahilir dedir, 
onun işidir. Bugün Komisyonda salahiyetli arkadaş-
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larımızı dinledikten sonra öğrendiğim şu: Jandarma 
Teşkilâtı, Kara Kuvvetleri içinde teşekkül etmiş bir 
varlık. Ancak, inzibat işlerinde, asayiş işlerinde İçiş
leri Bakanlığına bağlı, terfi ve tefeyyüzü oraya bağ
lı. Hatta, bugün verilen izahattan öğreniyoruz ki, 
Jandarma Umum Kumandanlığına bazen Kara Kuv
vetlerinden kimselerin de tayini mümkündür. 

Şu hale göre, Türk Silâhlı Kuvvetler Kanununun 
elbetteki değiştirilmesi hakkındaki hususlar Millî 
Savunma Komisyonunun olacak. Bu, asayişle ilgili 
bir iş değil ki, İçişleri Komisyonunun olsun. 

Sayın Birgit arkadaşımın dediği noktaya gelin
ce: «Efendim bu bir şahıs için yapılıyor». Bunu bir 
değerli arkadaşım da orada söyledi, dikkatle dinle
dim. Bir an için tereddüde de düştüm. Ancak, bizzat 
Millî Savunma Bakam «Bugünkü şartlar içinde dahi 
telmih edilen şahsın aynı dereceye getirilmesi müm
kündür, bu kanuna ihtiyaç yoktur» dediler. 

Binaenaleyh, o konuşmaları, mütehassıs kimseleri 
dinlemeden, kendiliğinden hüküm yürütürsek, elbet
te yanlış neticeye varıyoruz. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Niye getirildi bu 
kanun o zaman? 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — «Niye geti
riliyor bu kanun?» diyorlar. 

Onu Hükümete sorarsınız, onu Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yetkililerine sorun; bana niye soruyorsu
nuz? 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — «Kanuna lüzum 
yoktu» dendiğine göre, niye Meclisi işgal ediyorsu
nuz, kanun getiriyorsunuz? 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Gelen her 
kanunu müzakere etmek, onun hakkında fikrimizi 
söylemek elbetteki her milletvekilinin hakkıdır; sizin 
bu hususta kendinizi haklı gördüğünüz kadar her ar
kadaşım da haklı görür. Binaenaleyh muhterem ar
kadaşlarım, İçişleri Komisyonu Başkanı, Komisyon 
Başkanlığının dışında, milletvekili olarak itiraz et
miştir. Bu itiraz halledilecektir ve hal yeri burası
dır. 

2. Mesele, Jandarma Umum Kumandanlığının 
Türkiye'nin asayişiyle ilgili bir meselesi değil, tama
men bir kadro ve bir terfi meselesidir. Binaenaleyh, 
o da Kara Kuvvetleri içerisinde bulunması cihetiyle 
Millî Savunma Komisyonunun vazifesi dahilindedir. 

3. Sayın bir arkadaşımın dediği meselede de, 
«muayyen bir şahıs mevzubahis değildir» diyor Mil
lî Savunma Bakanı. «Bugün de o şahsın meselesini 
hiç bu kanuna lüzum kalmadan düzeltmek mümkün-
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dür. Bu tamamen Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından 
doğmuş bir kanundur» diyor. Binaenaleyh, görüşleri
miz budur. 

Büyük Meclise hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaptan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle bu konuda aç

mış olduğumuz görüşme tamamlanmış bulunmak
tadır. 

Gerek sayın konuşmacılara, gerekse yerleı inden 
Başkanlığa müteveccih yapılan konuşma ve sorula
ra arzı cevap etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar Başkanlığın 
uygulamasında herhangi bir hata yoktur. Şöyle ki: 
Sayın İçişleri Komisyonu Başkanımız, Başkanlığa 
şöyle bir tezkere ile müracaat etmiştir: 

«Hükümetçe hazırlanıp Millet Meclisine sevk edil
miş bulunan ve Yüksek Başkanlıkça Millî Savunma 
ve Plan komisyonlarına havale buyurulmuş olan, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürür
lükten kaldırılması ve bu Kanuna ek geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının, Jandar
ma Genel Komutanlığına taalluku dolayısiyle Ko
misyonumuzda görüşülmesinde fayda mülâhaza edil
miş olduğundan, bahis konusu tasarının İçtüzüğün 
35 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına müsteniden Ko
misyonumuza havale edilmesi hususunda gerekli iş
lemin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

İmza 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 

(A. P. sıralarından «Karar var mı?» sesleri) 
Şimdi bu tezkere, ki «Kararı» soran arkadaşları

ma cevaben şunu arz ediyorum:. 
Komisyon başkanları, gerek Başkanlığımız gerek 

bakanlıklarla yaptıkları yazışmaları, yani tezkereleri 
tüm komisyonun üyeleri veya kaıar nisabını ihata 
edecek sayıda komisyon üyesinin imzasiyle yapmaz
lar. Bu Yüce Meclisimizin malûmudur. Komisyon 
başkanları, Başkanlığa veya bakanlıklara tezkere 
yazarlar; bu Komisyon kararı mahiyetinde Başkan
lıkça telâkki edilir. Başkanlık, her gelen tezkereye 
«Kararınız var.mıdır?» şeklinde soru ile Başkanı mu
hatap kılmadığı gibi, İçtüzüğümüz de zaten bu biçim
de komisyonlarımızın yazışma yapmasına müsaittir. 

Şimdi, 35 nci maddeye göre ortada bir talep var. 
Kaldı ki, Sayın Millî Savunma Komisyonunun da 
bu konuya ilişkin yazısı var. Bu demektir ki, Millî 
Savunma Komisyonunun ve İçişleri Komisyonunun 
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arasında bu konuda bir ihtilâf var. Aynı görüş olsay
dı, zaten sadece biz Başkanlık olarak Genel Kurulu
muza bilgi verecektik, mesele kapanacaktı. Ancak 
ayrı görüşler olduğu için komisyonlar arasında - ki, 
biz bunu bu şekilde telâkki ediyoruz - elbette Yüce 
Kurulun kararına iktiran etmek zorundayız. Buraya 
kadar bu şekilde muamele yaptık. 

Ancak, görüşmeler sırasında Sayın Ökmen, Baş
kanlık olarak, bir sual de tevcih etti bize: «Acaba 
daha önce kanunlaşmış olan asıl kanunda, bu kanun 
tasarısı İçişleri Komisyonuna da havale edildi mi?» 
Bizim elimizdeki kayıtlara göre Millî Savunma Ko
misyonuna ve Bütçe Plan Komisyonuna havale edil
miştir; İçişleri Komisyonuna havale edilmemiştir, 
mevcut şimdiki kayıtlarımıza göre. 

Buna arzı cevap eyledikten sonra, bir hususu da
ha açıklamak istiyorum; o da, İçtüzüğün 74 ncü mad
desiyle ilgili değerli arkadaşlarımızın isabetli görüş
leri. 

İçtüzüğümüzün 74 ncü maddesinin son fıkrası 
şöyle diyor: «Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyon
lara doğrudan doğruya havale eder ve bunu tutanak 
dergisine ve ilân tahtasına yazdırır.» 

Elimizdeki tasarıya göre bu yapılmıştır, tarihi 
28 . 5 . 1976'dır. 

Başkanlık yanlış havale edebilir, mümkündür. 
Yanlış havale edilebileceği dikkate alınarak İçtüzük 
vazıımız son fıkrayı getirmiş; diyor ki: «Bu havaleye 
bir milletvekili itiraz etmek isterse, oturumun başın
da söz alır.» Doğrudur. 

Şimdi, İçişleri Komisyonu Başkanımız bize 35 nci 
maddeye göre müracaatta bulunmuştur. Eğer 74 ncü 
maddeye göre müracaatta bulunsaydı, elbette Baş
kanlık olarak 74 ncü maddeye göre muamele yapa
caktık. 

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 : 181) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemi
mizin kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili .kısmına ge
çiyoruz. 

Böyle bir müracaat olsaydı yapacağımız işi de arz 
etmek istiyorum Genel Kurula. Değerli arkadaşla
rım; «Oturumun başında» deyimi her ne kadar İçtü
züğümüzde yer almışsa da, itirazdan sonraki hangi 
oturum konusunda olduğuna dair İçtüzüğümüz açık
lık getirmemiştir. Kaldı ki, ben sadece bilgi vermek 
için bu konuyu aız ediyorum. Aynı mevzuun, hatta 
tesadüfen İçişleri Komisyonuna havalesi lâzım gel
diğine dair Kütahya Milletvekili Sayın Ersoy'un bir 
isteği olmuş. Sayın Ersoy, Başkanlığa müracaat et
miş ve demiş ki: «Siz bir tasarıyı filân komisyona 
havale ettiniz, ama İçişleri Komisyonuna da navale 
etmeniz gerekirdi». O zaman oturumu yöneten Sayın 
Başkanın kanaati ve uygulaması şu: Sayın Başkan 
diyor ki: «Her ne kadar İçtüzüğümüz açıklık getir
memiş ise de, gelen kâğıtlara her konu girdiğine, tu
tanak dergisine ve ilân tahtasına da yazıldığına gö
re; havale, Yüce Meclisin her üyesince malumdur. 
Öyle ise itiraz, ancak ve ancak ilk oturumda dü
şünülebilir, gelen kâğıtlara girdiği ilk oturumda dü
şünülebilir» o zamanki uygulamayı yapan sayın 
arkadaşımın bu kanaatine, bugünkü oturumu yöne
ten Başkanınız olarak katılıyorum. Bu, bir Başkan
lık uygulamasıdır, doğrudur veya yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi hadise nasıl halledi
lecektir? Bu açıklamalarımdan sonra sanıyorum ki, 
Başkanlığa müteveccih yanlış uygulama ve havale 
konusundaki değerli arkadaşlarımızın itirazlarına, 
sorularına cevap vermiş bulunuyorum. Ancak, şu an
da bu konuda yapılacak işlemin ne olduğunu tayin 
etme olanağından yoksunum. Ancak şunu söyleye
biliyorum: Görüşmelerin ışığı altında bu konuda oy
lama yapacağımı ifade etmişsem de, görüşmeler bana 
bu konuda oylama yapılmayacağı yönünde bir ka
naat vermiş bulunmaktadır. Bu konuyu böylece ge
çiyorum, teşekkür ederim. 

Geçen birleşimde görüşmeleri tamamlanamayan 
ve 1 nci sırada yer alan, 181 S. Sayılı, 22 . 11 . 1972 
tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm eklenmesi 
hakkındaki Kanun tasarısının görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz efendim. 

Bu konuya ilişkin Komisyon veya Komisyonu 
temsil edecek sayın arkadaşımız var mı efendim?.. 
Yok. 

Bu konuya ilişkin görüşmeyi erteliyorum efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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2. — 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. (J/158) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, geçen birle
şimde görüşmeleri tamamlanmayan 2 noi konu, gün
demimizin 2 noi sırasında yer alan, 293 Sıra Sayılı, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeler Hak
kındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Kanunun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Biliyorsunuz, görüşmeler sırasında Hükümet yet
kilisi sayın arkadaşımızın bir özürü nedeniyle Genel 
Kuruldan ayrılmasından dolayı görüşmeleri ertele-
miştik. 

Yine sayın Hükümete soruyorum efendim, sayın 
Hükümet burada mı?... Yok. Sayın Komisyon?... 
Yok. Bu konuya ilişkin görüşmeleri de erteliyorum 
efendim. 

3. — ! 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) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, geçen birle
şimde görüşmeleri tamamlanamayan, gündemimizin 
3 ncü sırasındaki 319 Sıra Sayılı; 1 Mart 1926 tarihli 
ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
noi maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Bu konuda yetkili Hükümet üyesi sayın arkada
şım?... 

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ, BAŞ-
MÜŞAVİR MUAMMER YULA — Burada. 

BAŞKAN — Hükümeti temsilen yetki belgeniz? 

CEZA ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜR VEKİLİ, BAŞ-
MÜŞAVİR MUAMMER YULA — Var. 

BAŞKAN — Var. 
Sayın komisyon?... 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Burada. 
BAŞKAN — Var, buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi 
hususu safhasına gelmiştik. Bu safhada yeter sayıda 
sayın üye tasarının maddelerine geçilmesi hususnda 
açık oylama isteminde bulunmuştu. 

(1) 319 S. Sayılı basmayazı 11 . 6 . 1976 tarihli 
111 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Şimdi açık oylama önergesinde imzaları bulunan 
sayın üyeleri tek tek arayacağım efendim. 

Sayın Hayrettin Uysal?... Burada. 
Sayın Hasan Basri Akkiray?... Burada. 
Sayın Osman Aykul?... Burada. 
Sayın Necati Cebe?... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker kabul ediyorlar. 
Sayın Âdil Ali Cinel?... 
MEHMET EMtN SUNGUR (İstanbul) — Tekab

bül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sungur, kabul ettiler. 
Sayın Sait Şayiam?... Burada. 
Sayın Süleyman Genç... 
ALİ DÖĞERLİ (Muğla) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Döğerli kabul ediyorsunuz. 
Sayın Neccar Türkcan?... Burada. 
Sayın Orhan Yılmaz?... Burada. 
Sayın Alev Coşkun?... Burada. 
Sayın Kasım Parlar?... 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetinkaya, kabul ettiniz. 
Sayın Sabri Tığlı?... Burada. 
Sayın Birgit?... 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım kabul etti

ler. 
Sayın Mehmet Emin Sungur. Zatıâliniz birisinin 

yerine kabul etmiştiniz. Sizin yerinize bir başka üye
nin kabul etmesi veya vazgeçmeniz gerekiyor. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, te
kabbül ediyorum.! 

BAŞKAN — Evet, Sayın Onal. Sayın Sungur'un 
yerme de Sayın Onal kabul ettiler. 

Sayın Mehmet Sönmez?... 

KEMAL OKYAY (Kars) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Kemal Okyay, kabul ettiler. 
Değerli arkadaşlarım, oylama biçimini geçen Ge

nel Kurul toplantısında kararlaştırmıştınız. Maddele
re geçilmesi hususunu ad okuyarak açık oylamanıza 
sunacağım. 

Kupayı kürsü üzerine koyun. 
Sayın İslâm, lütfen yerinize geçer misiniz? 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Saym Baş

kan, oylana başladığı için buradayım. 
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BAŞKAN — Yednizdesiniz yani, teşekkür ede
rim,. 

ilk defa açık oylaam isteminde bulunan sayın ar
kadaşlarımın oylarını alacağım. 

(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye?.. 

Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

1. — Artvin Milletvekili Ekrem Şadı Erdem'in, ; 
valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin sorusu ve İç- \ 
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı i 
(711171) 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

8 . 4 . 1976 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genel

ge çatışmaları ve anarşik olayları önlemeyi amaçlı
yor. 

Önce bu genelge çok geç kalmış değil midir? 
Silâh aramaları genelge amacına uygun kapsamda 

yapılacak midir? 
Olayları sadece öğrenci çatışması olarak göster

mek çok yüzeysel bir değerlendirme değil midir? 

Öğrencilerle birlikte kesin olarak silâh taşımala
rının önüne geçilmesi gereken ülkücler ve komando
lar yok mu? 

Okullarla birlikte silâhlı yuva haline gelen ülkü 
ocakları dernekleri aranmayacak mı? 

Başta Site Yurdu olmak üzere üniversite merkez
lerindeki yurtlarda ciddî arama yapılmayacak mı? 
Resmî ve özel tüm yurtlar silâhlardan arındırılma
yacak mı? Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi göster
melik aramalarla geçiştirilecek mi? 

17 . 6 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 319 S. Sayılı 
tasarının maddelerine geçilmesi hususundaki açık 
oylamaya 128 sayın üye katılmış, 109 kabul, 18 ret 
oyu kullanılmıştır. 

Bu suretle görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz 
kalmadığını saptamış bulunuyoruz. 

Gündemdeki kanun tasarısı ve tekliflerini sıra-
siyle görüşmek için, 22 . 6 . 1976 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 17,35) 

i Silâhlı komandolarla bütünleşen yurt, okul ve 
j enstitü müdürleri ile anlaşarak yapılacak uygulama-
| dan yararlı sonuç bekliyor musunuz? Yüksekokul ve 

üniversitelerde silâhlı «Öğrenci polis» varımı? Varsa 
bunların adedi nedir ve bu görevlere ne zaman ge
tirilmişlerdir? 

İçişleri Bakanlığı olarak polis örgütüne soktuğu
nuz komandolar yüzünden polisin dahi can güven
liğinden yoksun olduğundan ve derin bir huzursuz
luk içinde bulunduklarından haberiniz var mı? 

Polis dahil silâh taşımıyı tamamen yasaklamayı 
veya kapsamını daraltmayı düşünüyor musunuz? 

Genelgenizin bir baskı unsuru olarak kullanıl
maması için uyarınız var mı? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 17.6.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 
Şube : Top. Ol/B-131258 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 5 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1171-4094/31209 sayılı yazıları. 
Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem ta

rafından Bakanlığımıza yöneltilen, valiliklere gönderi
len genelgeye ilişkin, 8 . 4 . 1976 tarhli yazılı soru 
önergesinde değinilen hususlar incelenmiş, cevabımız 
aşağıya maddeler halinde dercolunmuştur. 

1. Çatışmalara ve anarşik olaylara karşı müessir 
tedbirlerin alınması hususunda valiliklere müteaddit 
genelgeler gönderilmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
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2. Güvenlik kuvvetlerince yapılan silâh arama
ları tam bir tarafsızlık ve kanunlar çerçevesinde yü
rütülmektedir. 

3. Olaylar özellikle, gençlik olayları objektif öl
çülerle değerlendirilmekte, mutlak surette kanun hâ
kimiyetinin sağlanması için çok yönlü etkin tedbir
ler alınmakta, olayları kaynağından kurutma konu
sunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

4. Öğrencilerin siyasî tercihlerine, ideolojik eği
limlerine bakılmaksızın silâh taşımalarının kesinlikle 
önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 

Öğrencilerin bulunduğu ve bulunabileceği yerler 
habersiz ve periyodik aramalarla denetlemekte ve si
lâhtan tecrit edilmektedir. 

5. Polis örgütüne komandoların sokulduğu yo
lundaki iddialar mesnetten yoksun gerçek dışı is
natlardır. 

6. — Silâh taşıma hususu kanunlarla düzenlen
mekte, polisin silâh taşımasında Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununa dayanmaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

2. — Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, be
lediyelere yapılan malî yardımlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (711197) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasında aracaılığınızı saygıla
rımla arz ederim. 1 6 . 4 . 1976 

Burdur Milletvekili 
Osman Aykul 

1. — Belediyeler İller Bankasından paylarını hâ
lâ 1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre almaktadır
lar. Belediye paylarının 1975 nüfus sayımı sonuçla
rına göre, ödenmeyişinin sebepleri nelerdir? 

2. — Belediyeleri halka daha fazla hizmetten alı
koyan, özellikle Ankara,. İstanbul, İzmir gibi büyük 
belediyelerin malî durumlarını gidermek için Hükü
metinizce ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 1 7 . 6 . 1976 
Bakanlık Başmüşavirliği 

Dosya : 31 
Sayı : C/3 - 31/1698 

Konu : Burdur Milletve
kili Osman Aykul'un ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. — Millet Meclisi Başkanlığının Başba

kanlığa gönderdiği 26 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar 
Müdürlüğü 7/1197/4152/31555 sayılı yazısı. 

2. — Başbakanlık 3 . 5 . 1976 gün ve Kanun ve 
Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 106 - 225/07654 
sayılı yazısı. 

Burdur Milletvekili Osman Aykul'un Sayın Baş
bakanımıza yöneltmiş olduğu, belediyeleri gelirlere 
kavuşturma hususunda Hükümetimizce alınan tedbir
lere dair, yazılı soru önergesi, ilgi (2) deki yazı ile 
Başbakanımız adına, tarafımdan cevaplandırılması 
için, Bakanlığıma gönderilmişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevaptan 
2 örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. . 
İmar ve İskân Bakanlığı 17 . 6 . 1976 

Özel 
31 

Burdur Milletvekili Osman Aykul'un yazılı soru 
önergesine cevaptır. 

1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu bele
diyelere ait hisselerin İller Bankasınca son nüfus sa-
yımındaki nüfus miktarlarına göre dağıtılacağını 
amirdir. 

Ekim 1975'te yapılmış olan nüfus sayımında mül
kî idare bölümlerinde ve köylerde yaşadığı tespit 
edilmiş olan nüfus miktarları muvakkat ve kesin ol
mayan rakamlardır. Kesin olmayan nüfus miktarları 
ile dağıtım yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Bu 
nedenle hisse dağıtımları kesin nüfusları belli olan 
1970 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılmaktadır. 
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Devlet İstatistik Enstitüsünce kesin sonuçlar tes
pit edilip yayınlanınca hisseler 1975 nüfus sayımı so
nuçlarına göre dağıtılacaktır. 

2. — Yurdumuzda, yalnız birkaç ildeki büyük 
belediyeler değil, bütün belediyelerimiz gelir sıkın
tısı içinde bulunmakta ve kendilerine verilmiş olan 
vazifeleri yapamamaktadırlar. 

Bu nedenle bu konudaki çabalarımız bütün bele
diyelere yeni gelir kaynakları bulma istikametinde 
yürütülerek 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 
ek kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütün belediyelerin ve özellikle söz konusu bele
diyelerin malî durumlarını büyük ölçüde hafifletecek 
şekilde hazırlanmış olan kanun tasarısının önümüz
deki yasama döneminde kanunlaşmasına çalışılacak
tır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
3. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 

iline yapılacak turizm yatırımlarına ilişkin sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazı
lı cevabı. (7/1212) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da aracaılığınızı saygılarımla rica ederim. 

29 . 4 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Turizm yönünden birinci bölge olarak kabul edi

len Muğla ilinin : 
1. — Turizminin gelişmesi için bu yıl nerelerine 

ne gibi yatırımlar öngörülmüştür? 
2. — Bölge Müdürlüğüne hangi hizmet kadrola

rı verilecektir? 
3. — Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz 

turizm bürolarına yeni kadrolar verilecek midir? 
4. — Milas ve Datça'da büro açılacak mıdır? 
5. — Eğitim hizmetleri nasıl yürütülecektir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtına Bakanlığı 17.6.1976 

Anffcara 
Özel Kalem! Müdürlüğü 

319/9819 . 
Millet Meclisi Başkanlığı. 

İlgi : 14.5Jİ976 tarih 7-1212 4210/32175 sayılı 
yazıları, 

Muğla Milletvekili Halil Dere tarafından verilen 
«Muğla üne yapılacak turizm yatırımlarına iEşMn» 

yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandmlmaktadır. 
U 1976 yılı yatırım programında Muğla ili ile 

'ilgili olarak yer alan yatırımlar aşağıda bdirtilmek-
ıtedir. 

a) Bodrum yat limanının tamamlayıcı yaitırını-
ları, proje - uygulama, (Kuşadası yat limanı tamam
layıcı yatırımları ile birlikte 5 000 000, TL.) 

b) (Bodrum yalt limanının çevresinlin tanzimi 
(Kuşadası yat limanı çevresinin tanztai ile birlikte 
1 500 000 TL.) 

c) iMarimaris yat limanı çevresinin tanzimi ve 
tamamlayıcı yatırımları (Isıtanıbul, Alanya ve Mersin 
yalt limanları tamamlayıcı yatırımları ile birlikte 
1 000 000 TL.) 

2< İller teşkilâtında görev yapan bölge müdür
lüklerimiz fonksiyonel açıdan düzenlenerek yeni kad
rolarla teçhiz edilmektedir.. Bu anada Muğla Bölge 
Müdürlüğüne 1 Bölge Müdür Yardımcısı ile 3 Şu'be 
Müdürü kadrosu tahsis edilecektir. 

3, Yine 1976 yılında Marmaris, Bodrum, Fethi-
ye ve Köyceğiz Turizm bürolarının başlarına tu
rizm ve tanıtma müdürleri tayin edilecek, ayrıca 
enformasyon memuru kadroları ile de takviye edile
cektir. 

At GVHer'i 1976 yılı Bütçesinde Milas ve Datça'da 
turizm enformasyon bürosunun açılmasına malî açı
dan imkânlar elverişli bulunmamaktadır. Mezkûr 
yerler Muğla, Marmaris ve Bodrum gibi turistik 
merkezlere yalkm olup, bu merkezlerde bulunan 
Bakanlığımız büroları şimdilik gerekli enformasyon 
ihizmötlerini yürütmektedir, 

Bölgede yürütülmekte olan fiziksel planlama ça
lışmaları paralelinde turizm potansiyeli arttıkça önü
müzdeki yıllarda anılan yörede yeni büroların açıl
ması imkânları incelenecektir. 

5.ı Turizm endüstrisinin çeşitli alanlarda ihtiyaç 
ıduıyduğu personeli yetiştirmek amacıyle Ankara -
İstanbul - İzmir - Antalya illerinde oteldik ve tu
rizm eğitim merkezlerinde 8 ay süreli «konaklama 
ve restorasyon tesisleri kursları» açılmaktadır. 

Bu merkezleriımizde turistik tesislerdeki depart
manlara uygun olarak 4 dalda öğretim yapılmakta
dır. 

1975 yılı sonu itibariyle Muğla il merkeZi ve ilçe
lerinde, konaklama tesislerindielkli personelin mes
lekî yeteneklerinin geliştM'lmıesi amacıyle 318 ele
man gezici ve saibiit işlbaşı kurslarında (servis, mut
fak, resepsiyon ve kat hizmetleri dallarında) eğitil-
ımüşjtir. 
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1976 eğitim programı hazırldelannda talepleri ol
madığımdan Muğla ve ilçelerinde bir kurs açılana-
mışltır, 

1977 malî yılında bu türden kursların Muğla'da 
açılması düşünülmektedir. 

Bilgilerine saygılarınla arz ederim. 
Lüıtf î Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtana Bakanı 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun 
YSE Müdürünün partizanca davranışlarda bulundu
ğu iddiasına ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'in yazılı cevabı (7/1219) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

4 . 5 . 1976 

Samsun Milletvekili 
İlyas Kılıç 

1; İl YSE Müdürü Sıtkı KaravinUn partiye rey 
getirmesi için her türlü fiil ve hareketine özelikle 
yasa dışı davranışlarına partizan düşüncelerle ısrarlı 
bir şekilde destek olanların parti menfaati dışında 
hangi millî menfaati beklediklerini öğrenmek işitiyo
rum. 

2. Eğer bu zat devletin değil de partinin bîr me
muru ise bunu himaye edenler lütfen maaşını parti
den ödemeyi düşünüyorlar mı? Belki böylece daha 
rahat particilik yapmak olanaklarını bulur fikrinde 
misiıniiz? Aksi halde bu zatı bir devlet memuru olarak 
kabul ediyorsanız yasaları adı geçene uygulamak 
için daha ne kadar bekleyeceksiniz? 

3. On lira zimmetine geçiren bir mutemet! mah
kemeye verirken dört grup halinde sorduğum sual
lerden partizanlık yaptığı zabıtlarla ve delilleri ile 
tesp'ilt edilen İl YSE Müdürünün bilerek yaptığı 
ilddia edilen suiistimalleri kapatmak için 'il idare he
yetinin adı geçen şahsı açıkça hlimaye ettiği bilinen 
ve sureti bende mahfuz tutulan raporu ile suisti-
malleri hoş gördüğünü siz nasıl karşılıyorsunuz. Adı 
geçen hakkında idarî bir kovuşsturıma açmayı ya da 
adalete teslim etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C 
Köy İşleri Bakanlığı 14.6.1976 

Tetiklik - Plan. Koord. Kur. Bşk, lığı 
Sayı : 06-04/769-005937 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Millet Meclisi iBaşkamlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
17.5.1976 gün ve 7/1219-4231/32361 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç tarafından 
yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuş
tur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri ©akanı 

Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'ın yazılı 
soru önergesi cevabı : 

ıl« Samsun İl YSE Müdürü Sıtkı Karavin hak
kında ne doğrudan doğruya ve ne de mahallî yetkili 
kuruluşlar tarafından Bakanlığıma memuriyet görev, 
yetki ve sorumluluğunu kötüye kullandığına dair 
her hangi bir şikâyet vaki olmamıştır. Suç niteliği 
taşıyan hususlarda Bakanlığımın gereğine tevessül 
edeceği taibüîdıir. 

% İlgili hakkında il idare heyetünin vaki tutu
mu Bakanlığımın takdirleri dışında kalan bir husus 
olmaktadır. 

5. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, YSE 
Bölge Müdürüne ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'm yazılı cevabı (7/1224) 

Millet 'Meclisti Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

4 . 5 . 1976 
Samsun Milletvekü 

İlyas Kılıç 

1. Veziriköprünün kırma yolunda çalışan doze
rin şoförü dört köyün su borularını tahrip ederek; 
Gömlekhİsar köyü muhtarı Osman Sarıibaştan rüşvet 
istediği ve Osman Sarıbaş ile dozer şoförünün kavga 
öttüklerini ve muhtar tarafından dövüldüğünü ve bu 
sebepten günlerce devletin dozerinin çalışamaz du
numda kaldığını bîlliıyor musunuz? Gömlekhİsar muh-
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ton hakkımda dozeri alıkoymaktan takibat açılmış 
mildir? Veya muhtardan rüşvet istediği iddia edilen 
»dozer şoförü hakkımda ilgili müdürlükçe bir işlem 
iyapılmıış mıldrı? Yapılmamışsa nedendir? 

1^ Vezirköprünün Öğürlü köyüne yol yapıldığı 
sıralda 3 000 litrelik mazotun tankerden tarlaya bo-
şJafltıMığınidan haberiniz var mı? Adı geçen il YSE 
Müdürü Şanlt'iye Şefi hakkında bu hadiseden dolayı 
ne ğilbi bir işlem, yapmıştır? Bu kadar ciddî bir nâ-
yiise neden öntlbas edilmiştir?' 

3. — Vezirköprü köyyolları biriliğinim araçlarına 
YSE İl Müdürü tarafından eiiımizdeki vesikaya gö
re taşıtılan İ10 kamyon kumun hilafı hakikat be
yandan 28 gün sonra bedeli olan 42 bin liranın mü-
JteaJhıhiıt Atillâ Aksakal'a ödendiği söylenmektedir. Bu 
hadise -hakkında YSE Müdürünün Valye verdliği be
yanla yapılan muamele arlaısın/da çelişkiler bulunmak
tadır. Meseleyi bakanlığa uıygun gelen blir ağırlıkla 
(incelemeyi ve tahkikat meselesi yapmayı düşünüyor 
musunuz? D üşümüyorsanız sdbebinli "açıklar mısı
nız? 

4i (Havza Çamyaltağı köprüsünle YSE'ye alit araç
larla, Şerif Kıyak isimli şoför tarafımdan çekilen 
kumdan halberiniz var mı? Bu kumun bedelnİn mü
teahhit Timur Yılimaz'a ödendiğini billiyor musunuz? 
Mmiyorsanız şiimldi size biidiıdliğimize göre hâdise
min doğruluk dereceslini tetkik ettikten sonra YSE 
Müdürü hakkında kanunî takibata geçmeyi düşünü
yor musunuz? 

T, C< 
Köy İşledi Başkanlığı 14.6.1976 

Tetkik - Plan ve Koorıd. Kur. Bşk. lığı. 
Sayı : 06-04/768 005938 

(Konu : Yazılı soru 'önergesin 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

1 7 . 5 . 1976 gün ve 7/1220-4232/32362 sayılı yazınız: 
ıSalmısun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç tarafından 

yöneMlen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığı
mıza intikal etltiirilmiş bulunan yazılı soru önergesi 
imaelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunulmuş-

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Bakanı 

Samsun Milletvekilli Sayın İlyas Kıİıç'm yazılı 
soru önergesi cevalbı : 

J< Samsun ili Vezirköprü ilçesine bağh Kırma 
köyyolumda çalışan dozer operatörü ile ilgili gö
rüldüğü iddia edilen konu Vezirköprü Adliyesine 
intikal etmiş olup, mahkeme sonucunda Vezirköprü 
Adiyas'inin 1975/217 ve 1976/46 sayısı ile takipsiz
lik kararı verilmiştir. 

2. Keza Vezirköprü ilçesine bağlı Öğürlü köyü 
yolunun yapımı esnasında tarlaya akıtıldığı iddia 
•edilen 3 000 litrelik mazot konusu da zamanında 
Adliyeye intükal etmiş ve malhkıeme sonucu 975/253 
ve 1712/253 sayı ile takipsizlik kararı verilmiştir. 

3̂  Vezirköprü ilçesinde köyyollarının yapımı sı
rasında Çalfcöy ve Çakıltaş menfezlerinde kullanılmak 
üzere, Vezirköprü Köyydlları Birliği kamyonları ile 
çekilen kum ve çakıl bedelinin kuruluşumuızca öden
mesi konuşumda, Samsun Valiliği ve Samsun YSE 
8. nci Bölge Müdürlüğünce gerekli tahkikatlar yapıl
mış olup, bu konu ile ilgili İl İdare Kurulunun 
28 . 1 . 1976 gün ve 976/27 esas sayılı kararı 
19 . 3 . 1976 Danıştay Başkanlığına suunlmuştur. 

Halen sonuç beklenmekte olduğundan şimdilik 
ıbu konuida Bakanlığımızca yapılacak başka bir işlem 
ıbulunmamaktaidır. 

4. Havza ilçesi hudutları datolilindieki taşaron 
marifetliyle yapılan Çamyatağı menfezi için YSE araç
ları ile kum ve çakıl çeklüiği iddia edilen şoför Şefik 
Kıyak'ın bu konuda ifadesi alınmış olup, adı geçe
nin sadece kamyonu ile, idraece temin edilen çi-
memto nakli yaptığı, kum ve çakıl nakli yapmadığı 
anlaşı'lmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, bü
yük kentlerdeki polis karakollarının gecekondu böl
gelerine yerleştirilmesine ilişkin fiorusu ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1233) 

MÜlleit Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki siorumun İçişleri Bakanı tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica edenim. . 
Saygılarımla. 

17 . 5 . 1976 

İstanbul Milletvekilli 
Emgün Unsal 

Bilhassa Ankara, İzmir ve İstanbul gülbi büyük 
şehirlerimliızde Polis karakollarının merkezî yerlerde 
«İması göze çarpmaktadır, 

L Karakolların gecekondu bölgelerine yerleş-
riirilmesi mümkün değil midir? 

Gecekondularda yaşayan fakir vatandaşlar Mç yü-, 
zünlden kavga etmektedirler. Bu bakımdan bu va-
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UrJdUşfarın dalha emniyet içinde düzenli yaşamaları 
sağlanamaz mı? 

2v Ankara, istanbul ve izmir'de gecekondu böl
gelerimde kaç aldet karakol vardır? Arttırılması müm
kün değil midir? 

T. C< 
İçişleri 'Bakanlığı 17.6.1976 

Emniyet Geniel Müdürlüğü 
(Daüre : Personel 

Şube :i Kadro 
130518 

Konu : Yazılı önerge Hk. 

iMİ'lelt Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

26 . 5 . 1976 tarih ve 7/1233-4282/33377 sayılı ya
zısı. 

Isifcaribul Milletvekilli Sayın Engin Ünsal'ın An
kara, İstanbul, İzmlir illerinde bulunan polis karakol 
îarına dair yazılı sorusu incelenmiştir: 

I* 'Polis Teşkilâtı bulunan il ve ilçe merkezle
rinde polis karakolu açılması Polisin Disiplinline, Me
rasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakol
ları Teşkilâtı ile Vakfelerine Dair Talimatnamenin 
«Polistim emniyeti temine memur olduğu yerde; mın

tıkasının büyüklüğüne, idarî, iktisadî, içtimaî duru
muna, nüfusunun az veya çokluğuna, halkının ru
hi hal ve temayüllerine göre bir veya müteaddit ka
rakollar bulunur.» hükmünü taşıyan 76 ncı madde
sine göre yürütülmektedir. 

Asayiş hizmetleri açısından önem arz eden ve 
yukarıda sözü edlilen Talimatnamenin de öncelik ver
diği bölgelerde karakıol açılması bölgesel planlama
lar içinde yer almış olmakla beraber bina, personel, 
araç ve gereç giıbi unsurlar, karakol sayısının artırıl
masını engelleyen başlıca faktörler olmaktadır. 

Gecekondu bölgesinde yaşayan halkımızın emni
yet ve huzuru bu bölgelerde yer almış karakollarla 
Ve bu karakollardan çıkarılan muntazam ve mutad 
motorlu ve yaya ekip ve devrliyelerce sağlanmaktadır. 

2, Gecekondu bölgesi olarak Ankara ilinde 4, 
İstanbul illinde 19, İzmir illinde 13 karakol bulun
maktadır. 

Yukarıda da arz edildiği gibi; bina, personel, 
araç ve gereç prdblemlerinin karşrlanaibiMğİ oranda 
karakıol sayısının artırılması Bakanlığımızca da has
sasiyetle izlenen bir politikadır. 

Arz öderimv 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
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1 Mart 1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Daü' Kanun Tasarısının Maddelerine Geçilmesi tçin Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
128 
109 
18 

1 
320 

[Kdbvil edenler] 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 
Ali İhsan Ulubahgi 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçıkar 

ANKARA 
Hüsamettin Abmumcu 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
İ. Hakta Köylüoğılu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIP* 
İsmet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Al ver 
Cihat Biülgehan 
İbrahim Bı&hraun Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Harun Aytaç. 
Müfit Bayraktar 

BURSA 
Emin Acar 

Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasını önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
AbdüıUâtiif Ensardoğılıu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Güilıkan 

ELÂZIĞ 
Rasıhn Küeüikel 

ERZURUM, 
Rasıiın: GkıisM 
Gryasetüiri Karaca 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkim en 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Musttafa Cesur 
Yusuf Uysa'l 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Fatma Gülhis Mankut 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
İhsan Toksan 

İZMİR 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KARS 
Yasin Bozfeurt 

KASTAMONU 
Mehdii KesMn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Kâmül özsarijyıildi'z 

KIRKLARELİ 
Mehmeıt Atagün 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
Sahri Yahşi 

KONYA' 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bıahrii Dağda§ 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâleıttıin Gökakm 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
II. Cavit Erdem ir 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuıncel 

MARDİN 
Seyfi Gijneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. 'Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
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SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

• SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SlVAS 
Enver Akova 
Ahmet Amkan 

BOLU 
Abdi ÖzJkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çötinkaya 

TEKİRDAĞ 
Nilhan Ilgün 

TOKAT 

Hüseyin Abbas 
FeyzullaSh Değerli 

TRABZON 

Ekrem Dübrnen 
Lütfi Köktaş 

Mehmet özgür 
URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Buoak 
Mustafa Kulıç 
Halil Millî 

AbdülkacMr öncel 

UŞAK 

Orhan Dengdz 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 

Niyazi Onal 

GİRESUN 

Orhan Yılmaz 
İSTANBUL 

Hasan Basri Akkiray 
Melhmet Emin Sungur 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Necear Türkcan 

KARS 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabd Tığlı 

VAN 
Kktyas Kartal 

YOZGAT 

İhsan Arslan 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Aikın 
Sebatı Ataman 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Hüseyiin Keçeli 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

(Geçersiz oy) 

İZMİR 
»Sin asi Osm a 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türke§ 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 

Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Mır Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Büttiner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Aheı 
Orhan Aflp 
Keunıal Ataman 
Osman Ceıran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdeıt Evliyagliâ 
Mustafa îım&rzalıoğlu 

M. Rauf Kandemir 
Cahöıt Kayna 
I. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıtkoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevaît önder 
Hasan özçellik 
Feraha Fatima öztürk 
Fikri PehMvanlı 
önder Sav 
tlyas Seçkin 
Salbathattin Selek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Denia Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdıurrafluan Erdem 
Fahni özçelik 

Faiz Şarlar 
Remzi Yıfaaz 

ARTVİN 
Turgrft Alıfcunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ay*han 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemali Züya özılürik 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Ilhıan AyıteMm 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 
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BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman . 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Ahinıet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
*A.as>ım far lar 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hüıseyifcı Erçelik 
Hasan Kortemazean 
Hüdal Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reeali îslkenderoğkı 
Hallit Kahraman 
Bahattin Karafcoç 
Mahmut Keptim 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
İlhan Işık! 

ELÂZIĞ 
Atillââ Atülâ 

önuer N&imi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Ervterdıi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
İsmail Halktkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köksa7-
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hartoğılu 
imam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Oülesıiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamı'k Teklin 
M. Emıin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoel 

HAKKÂRİ 
Mikâil ilcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sa'bri İnce 
Mehmet ISait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım. Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Bas.tu.rk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nülifer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Albdurrahman K'öksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım Özelce 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İl hami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşjkun Karagözoğhı 
A . Kemal önder 

Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özfdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuik 
Oğuz Söğütlü 
Allı Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Arasiı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil ünıail 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskini 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargül 
Turhan Feyzioğlu! (B.) 
Selçulk îmamoğüu 
Hayrettin Naküboğilu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Melhmet Ded'eoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Meımduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sedat Akiay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Alfesoy 
Necmettin Erbakari (fi.) 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycuoğlltı 
Ali Köfcbudak 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 
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KÜTAHYA 
Ahmet Hahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deııh; 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özg'ür 
önol Sakar 
Hasan Zen'gin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bul dan] ı 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

Tekin İlen Dikmen 
Kasını Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtko] 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karnfvsıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlıı (B.) 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İ.) 

Mustafa Dağıstanlı 

İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Idnis Arikan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebi.l Oktay 
Abdiilkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuzs 
Tevflük Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif A Man 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duırafcoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisa 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Gine! 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadod 
Bülent Ece^ t . 
Fevzi Fırat 
Orhan Gön'cüoğlu 
Cahit Kar ak aş 

[Acık- üyelikler] 

Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

>>»« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEM 

113 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

t 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇÎM 
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 j 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği üc komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 ı. "i, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişHn 
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 tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka« 
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş» 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutuma-* 
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 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının. Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Aka* 
demişinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayassanın 88 nci, Millet Meclisi iç
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) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç vs benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclis' İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin . olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
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) 

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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (İÖ/29)j 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka-; 
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden gen 
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasamn 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 (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde^ 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ili,,' 
kin önergesi, (10/31) 

2 — 
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 kısıtlayanı 
lan saptamak amacıyle, Anayasamn 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 Arash ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsizlik üke-t 
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, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

22. '—Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet 'Mec
lisi içtüzüğünün İ02 nei maddeleri uyarınca bir 'Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37). 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ye 9 ar
kadaşının, Yahya DemireTe ait Orman Ürünleri ı ye 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin (niqbil-
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/.3S).. , ! 

24. — Muğla ̂ Milletvekili Ahmet Buldanlı'. ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça* 



kısmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya-
1 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-
siyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
H02 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
mmasMia ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nd 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ary 
kadaşınm, 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 anılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsm-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımn, 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 sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap

tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına üişkin 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 çalışmadığım, yapılan nakil ve atama-. 
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 

içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşımn, 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. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

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
kadaşımn, müstakü karar alma nitelikleri ve fonksi-* 
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının siı 
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-ı 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izfenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za< 
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Anaya-



sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ne i 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 aBaştırmak 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 amacıyle, 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'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

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 
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 yararına 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 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacüığınm önlenememesi ne-

t delilerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin 
önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
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 ar
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
kadaşımı, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Mecüs 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
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
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 tçtüzüğünün 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
lularım 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 Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

6-2. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Tendik 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 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasımn yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir --
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

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 sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzük 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğîu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav« 
ran ıslan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletveküi Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se-ı 
hepleri ve sorumlularım saptama konusunda, Anaya^ 



•sanın 88 nci, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 100-nçü 
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 çocuklarının du
rumların) ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün ^02 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

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

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 İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşınsn, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtfnın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
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 İçtüzüğünün 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 üişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
10>2 ve 100 n«ü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 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 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 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 ilişkin önergesi. .(10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 



88 nci, ̂ Millet Meclisi içtüzüğünün 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 Başkanımn yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — içel 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 'Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
12 arkadaşımn, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 

mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
samn 88 nci, M illet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DlSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla; Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

92. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

93. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 

94. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar-
kadanının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini' saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/105) 

95. — Muğla Mdllleitv̂ kM Ahmet Buüdaınlı ve 9 
iarOcaldajşıınm, Türfctiye'dte örıgültterımöş fouiuinıan yasa 
dışı kuruluşların faıa%efclieı1iınji saptamak lamacıylıe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü madldeferd uyanınca 'bir Meclîs Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 
. 96. — izmir Milletvekilli Süteyman Genç ve 9 

arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu-
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oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak. 
amaeıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

97. — Bailılkesıir MdMötveıkli Saduiah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono-
ırMme yararlı olacak tedbdrîedn saptanması amaeıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

99. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amaeıyle, Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

100. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunmasını ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amaeıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

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

3, — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru Önergesi. (6/20) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmi$ıire 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'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 İşleri Bakanından 
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 İhsan Ataöv'ün, MİT 
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 İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 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) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas 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 Bat 
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 ba£lı Kutkale nahiyesini Hanak il-* 



çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
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 Arslan'ın, Ziraat 
Bankası îzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına üişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

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

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 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) 

30. '— Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu iü ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

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 ydı münasebetiyle İstanbul'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'nm, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

9 — 
i 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 gençtik olaylarına üişkin 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 Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü sorır 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Ba$bakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

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

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızüay 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 Başkam 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 Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
üişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 
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49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca

eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

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

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'in, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

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

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'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili ihsan 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 İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân 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 ©lanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/130) 

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'ın, 
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 Mületvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 
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78. — tçel 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıe. 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
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) 

86. —. İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakamndan 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 Buldanh'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 Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/162) 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
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 Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel 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 Eğnim 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 İbrahim 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 soru 
önergesi. (6/183) (*) 
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103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

106. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

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

108. — izmir 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 som önergesi. (6/182) 

110. — içel 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 
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 ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

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

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, 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 Ilter 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. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan-i 
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'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katüdıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 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 ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesis 

(6/195^ 
126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrerıcüerin 
eylemlerine ilişkin içişleri 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. Şükrü 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 sr-tfü soru önergesi. (6/230) (*) 

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

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 önergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/206) 
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142. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
üine atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba^ 
kandan sö'zlü soru önergesi. (6/234) (*) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe^ 
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 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 Celâlettin 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. — İstanbul 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 Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nin, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 
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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, 
îmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı 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- I 
giTin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) .(*) 

160. — İstanbul 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 İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesin (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, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza' 
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 ilişkjn 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. r-v Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rma 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. — içel 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-
oğîu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it-: 
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/216) 



182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — 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 Ö. 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) (*) 

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 Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/219) 

190. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorıı önergesi. (6/278)•(*) ; ; 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

195. — Konya Millîtvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan 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 Tığlı'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) (*) 

2C0, — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

2C1. — 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) (*) 

204. — 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. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

206. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 .1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

192. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
^97t6 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan, tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

, 193. -.— istanbul. Milletvekili Necdet Okmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tülüatii ya^akh>şanrgenelgeye 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) (*) 
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2Q7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare 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) 
(*) 

209. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

210.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan tik 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 Bakam 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. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

215. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. v 

(6/302) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

217. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

218. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'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 MiHî 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 Bakıriı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/3İG) (•) 

224. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in Millî Eğitim Müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

225. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

226. — Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahraman Maraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin. Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaPın, 
okul kitaplariyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

228. — Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/318) 
(*) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, ' Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 
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230. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçekti-
rilen Öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

231. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Öğret
men Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Hal/il Dere'nin, görev
den alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişleriyle 
ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin Millî 
Eğicim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/326) (*) 

234. — Urfa Milletvekili Celâl Paydas'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Yata
ğan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit ocak
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

236. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen it
hal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

237. — tstanibul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'ın, 
demir çelik ara ürünleri ithali için transfer talebin
de bulunan firmalara iliştkin Maliye Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/329) (*) 

238. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Lisesi Müdürüne Miskin Millî Eğitim Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

239. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'run, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruş
turma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

240. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/332) (*) 

241. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

242. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Türk 
Hava Yolları Kompüter projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/333) (*) 

243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlılk Müsteşarı üe muavininin görevlerini kötü
ye kullandıkları iddialarına ilişkin TurLam ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

244. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda ida
re meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi; (6/335) {*) 

245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi abırunda 
siyasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve' 
Teknoloji Bakamından sözKi soru önergesi. (6/320) (*) 

246. — tstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, İsken
derun Demir ve Çelik tesislerinde devrim yasalarına 
aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/321) 

247. — İstanbul -Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
aıbone 'olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, 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 aci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-s 
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 
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5. •— 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 ncı maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

6. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3 .6.1976; 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle 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) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
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) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

X 10. — 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 raporlan. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) 

X 11. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan 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 12. — 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 13. — 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. 
(1/348V(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) 

X 14. — 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 15. — 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 16. — 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 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya. Cumhuriyeti Hükümet! arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm 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 19. — Tüfkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
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bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 20. — 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1976) 

X 21. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imza
lanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri sap
tanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1976) 

X 22. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katlanmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 5 . 1976) 

X 23. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lâ-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

24. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 saydı 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) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, 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) 

26. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nei 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, 11 . 2 . 1975, 
1 .7 . 1975, 14 . 5 . 1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryolları 
mensuplarına fiili hizmet zammı verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesi, 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tsrih 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 30. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu* 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Mtclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 
aatosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

31. — 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 iz.-
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

32. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve SağUk ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 
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33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ricü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

34. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

36. — 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) 

37. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

38. — 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 39. — 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) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

40. — 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) 

41. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13-ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13.4.1976) 

X 43. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 44. — 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) 

45. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra-> 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 46. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 47. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 .ıci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 48. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1,976) 

49. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı İş 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 İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5.5.1976) . 
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X 50. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tariki : 10 . 5 . 1976) 

51. — 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) 

52. — 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 : 
( 1 . 5 . 1976) 

53. — 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 : 14 . 5 . 1976) 

54. — 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 : 1 7 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Metanet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

56. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 saydı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî afetler 
dolayısiyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak

sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları, (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

X 63. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 28.5.1976) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

65. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

66. — 1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta-
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sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarmca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7.6.1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hıaikkın-
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8.6.1976) 

X 69. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi: 8.6.1976) 

70. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek 'üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

71. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, Esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

73. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabrı Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi: 9.6.1976) 

| 74. — Afyon. Karahisar . Milletvekili Mete Tan 
[ ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış-
1 ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman M illet-
; vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
! Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komlsyonbrı rapor-
[ lan. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta-
F rihi : 11 . 6 . 1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
I sim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
| 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme-
I si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
[ İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın-
I ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta

rihi : 11 . 6 . 1976) 

[ 76. — Balıkesir Milletvekili Sadüllah Usumi ve 
| Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
I Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
t birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
i fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç

tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
j önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 

1 1 . 6 . 1976) 

77. —• İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
I hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato

su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıt-

! ma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 . 6 . 1976) 

78. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 

s maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

J tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
j sikliğe dair Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. 

(M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
I 210 ve 210'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1.7.1975, 
I 11 .6 . 1976) 

i X 79. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf vo Sanatkârlar ve Diğer 

| Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
I (BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak

kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstantnıl Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma-



— 23 — 

sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86,' 2/467) (S. Sayısı: 
204 ve 204'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975, 
14 . 6 .1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflı'k şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanh'mn, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlak Alım Vergisi ve 

Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14.6.1976) 

81.— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması halfckında kanun teklifine dair C. 
Senatosu Baş/kanlığı tezlkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plan Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 2/44, 2/99, 2/247, 2/348; 
C. Senatosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223'e 1 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 
15 , 6 . 1976) 

X 82. — Tekel Kurumu Kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtoa tarihî : 15 . 6 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

(Millet Meclisi Birleşim 113) 




