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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliklerine ve 

Plan Komisyonunda açık bulunan iki üyeliğe gös
terilen adaylar seçildiler. 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara

sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/270) (S. Sayısı : 325) ile; 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) 
(S. Sayısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oylama 
sonuçlarına göre çoğunluğun bulunmadığı, oylamala
rın tekrarlanacağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili A. Doğan öztunç'un, işçile
rin konut kredisine dair sözlü sorusuna (6/20) Sos-, 
yal Güvenlik Bakam Ahmet Mahir Âblum, 

Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kasta
monu'da bulunan Vakıf mallarına ilişkin sözlü soru
suna (6/72) Devlet Bakanı Hasan Aksay cevap verdiler. 

6/56, 6/59, 6/81 ve 6/83 esas numaralı sözlü soru
ların, soru sahiplerinin ikinci, defa Genel Kurulda ha
zır bulunmamaları nedeniyle düştüğü açıklandı. 

6/67, 6/71, 6/28, 6/41, 6/54, 6/62, 6/65, 6/116, 
6/76, 6/78, 6/79, 6/82, 6/84, 6/87, 6/89, 6/90, 6/91, 
6/93, 6/96, 6/99, 6/104, 6/105, 6/106 esas numaralı 
sözlü sorular ilgili bakanların ve soru sahiplerinin, 

6/35, 6/55, 6/94, 6/103, 6/125 esas numaralı sözlü 
sorular soru sahiplerinin, 

6/66, 6/75, 6/85 esas numaralı sözlü sorular da 
ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulunmama
ları; 

6/109 ve 6/110 esas numaralı , sözlü sorular da, 
soru sahibinin bir sözlü sorusuna aynı birleşim için
de cevap verilmesi nedeniyle ertelendiler. 

23 Aralık 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.58'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Altınsoy Enver Âkova 
Divan Üyesi 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

23 . 12 . 1976 Perşembe 

Tasarılar 

1. — İstanbul Belediyesine ait bir taşınmaz malın 
Hazineye devrine dair kanun tasarısı (1/525) (Millî 
Eğitim, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/526) 
(İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu ve 

İstanbul Milletvekili M. Emin Sungur'un, 6085 sa
yılı Kara Yolları Trafik Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifi. (2/730) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Millî Eğitim, 
Adalet, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

!>•-« 
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BtRtNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınşoy 

DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Enver Akova (Sivas) 

• • 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya- (Yoklama yapıldı.) 
pılacaktır. Burada olan arkadaşların lütfen işaret et- BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, gö-
melerini rica ediyorum* | rüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) G ÜN DEM D IŞI KONUŞMA LA R 

1. — İmar ve iskân Bakanı Nurettin Ok'un, 22 
nci Birleşimde, Van ve çevresinde vukubulan depre
min Ağrı ili ve Diyadin ilçesinde meydana getirdiği 
mal ve can kaybına dair konuşan Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan'a cevap veren gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemeleri vardır. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok, dünkü 

birleşimdeki Sayın Cemil Erhan'ın konuşmasına ce
vap vermek istiyorsunuz, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dünkü birleşimde, Ağrı Milletvekili Sayın Cemil 
Erhan'ın, Diyadin bölgesinde vukubulan depremle 
ilgili beyanlarına, konuyu daha ayrıntılarıyla izah ede
bilmek üzere ,cevap arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün akşam geç saatlerde, 
8 günden beri deprem bölgesinde bulunduğum için, 
dönebildim ve dün değerli arkadaşımın burada vuku
bulan konuşmalarını dinleyemedim. Zabıttan elde 
ettiğim konuşma metni üzerinde Yüce Meclisi aydın
latmak üzere beyanda bulunmak istiyorum. 

Diyadin ilçemizde vukuagelen deprem sonunda, 
daha önceki birleşimlerde Yüce Meclise arz etmiş 
olduğum gibi, maalesef hayatını kaybeden yurttaşla
rımız olmuş ve 734 konut oturulmaz hale gelmiştir. 
Depremin ilk duyulduğu anda, buradan, Afet İşlerine 
ait 3 büyük araca yüklenmiş olan çadırlar, ikinci gün 
75öi adet çadır Diyadin'e ulaştırılmış bulunmaktadır. 
Onu takiben türlü yerlerden gerek çadır, gerek giye
cek ve gerekse yiyecek maddeleri Diyadin ilçemize 
ulaşmıştır. 

Diyadin ilçe merkezinde askerî kışla olarak uzun 
müddettenberi kullanılan, daha sonra bölge yatılı 
okulu yapılmak üzere hazırlanmış bulunan bir boş 
bina olması büyük bir şans teşkil etmiş ve Dede-
bulak köyünde, büyük sıklet merkezi olan afetin so
nunda, evsiz, barksız kalan vatandaşlarımız, Doğu 
Beyazıt'ta mevcut Mekanize Tugay tarafından, aynı 
gün süratle Diyadin merkezine getirilmek suretiyle hiç 
birisi açıkta bırakılmadan kışlaya yerleştirilmiştir. 

Daha sonra, civar köylerde, bundan daha az sa
yıda afetzede vatandaşlarımız görülmüş, onlarında 
bir kısmı mevcut ortaokula alınmak suretiyle, ikinci 
gün yapılan operasyonla soğukta, evsiz barksız kal
maktan kurtarılmıştır, 

Bir diğer afetzede grup vatandaşımız da, Diyadin 
ilçe merkezinde, daha önce Bakanlığım Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünce, afet dolayısıyle yaptırılmış bu
lunan sosyal konutlara, afet konutlarına yerleştirilmiş 
bulunmaktadır. Bu 3 yerleşim bölgesini, depremin be
şinci günü, bizzat mahalline gitmek suretiyle dolaş
mış ve vatandaşlarımızla meseleleri, ihtiyaçlarını biz
zat görüşme imkânına kavuşmuş bir arkadaşınızım. 

Diyadin ilçe merkezinde şimdiye kadar gönderilmiş 
bulunan çadır ve battaniye adedini, - arkadaşım her
halde son adetleri, Ankara'da olduğu için bulma im
kânına kavuşamadı, bendeniz dün deprem bölgesinden 
geldiğim için - sahih ve en son rakamları takdim 
edersem, herhalde bilgi sahibi olmuş olurlar ve mem
nun olurum. 

Ağn merkezinden ilk günü Diyadin'e 160 ça
dır, 200 battaniye gönderilmiş, Doğubeyazt'tan ilk 
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günü 200 battaniye gönderilmiş, Erzurum'dan ikinci 
gün 400 mahrutî çadır, 1 357 battaniye gönderilmiş, 
Aşkale'den 47 battaniye gönderilmiş, Kars'tan 713 ça
dır gönderilmiş durumdadır, 

Depremin ikinci günü, Ankara'dan yüklenmiş bu
lunan kamyonlar Diyadin'e ulaşmış olduğu cihetle bu 
saydığım, sıraladığım çadırlara ilâveten 750 çadır da
ha Diyadin'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Depremin beşinci günü, Yan Hava meydanından, 
niyetim dahilinde Ağrı ilinden, Vali ile yaptığım te
mas sonucunda getirmiş olduğumuz YSE araçlarına, 
beşinci günü 61 adet Pakistan tipi çadır, 36 büyük 
kutup tipi çadır, 27 kışlık tek ailelik çadır, 65 mahru
tî çadır ve 6 kamyon dolusu yiyecek ve giyecek ve 
ayrıca 1200 battaniye yüklenmiş ve ben Diyadin'de 
bulunduğum anda bu doldurulmuş olan araçlar Di
yadin'e intikal etmiş idi. Bu çadırlar, yiyecek ve gi
yecek ihtiyaçları orada vatandaşlar huzurunda indiri
lirken bizzat bulunuyordum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu sıraladığım cet
vele, ilâveten Cumartesi günü Van'da bulunduğum 
sırada tekrar Vali ile yapmış olduğum temas sonu
cunda Ağrı'dan gönderilmiş bulunan YSE ve diğer 
resmî araçlarla, 18 kamyon dolusu malzeme; yiyecek, 
giyecek ve çadır, battaniye gibi barınacak unsurlar yo
la çıkarılmış bulunmaktadır. 18 kamyon içerisinde 
50 kutup tipi çadır, 900 battaniye ve kamyonlar onar 
tonluk onbeşer tonluk olduğu için, şimdi tonajını he
sap edemeyeceğim, 18 kamyon dolusu gıda malzemesi, 
yiyecek malzemesi Diyadin'e gönderiimiş bulunmak
tadır. Pazartesi günü, bu araçların oraya ulaştığının 
teyidini almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Van'da ne gibi yardım ya
pılıyorsa afetzede vatandaşlarımıza, elbette takdir 
edersiniz, aynısı, orası da afet bölgesi olduğu için, 
hiç ayrım gözetilmeksizin, - elbette vatan toprakların
da yaşayan her fert Türk vatandaşı olduğuna göre, 
ayrım asla ve kafa bahis konusu değildir şekilde 
yapılmaktadır. Esasen depremin ne bölgesi, ne mil
liyeti, ne de partisi olur, 

Deprem insanlık için hiç arzu edilmeyen, isten
meyen bir afettir. Bu afetin yaralarından her insan 
kendi vicdamnda ıstırap duyar. Bu sebeple deprem 
bölgesini Diyadin, Van, Erciş, Özalp, Çaldıran, Mu
radiye filân gibi bir sıralamaya tabi tutmuyoruz. En 
ağır hasar, sıklet merkezi Çaldıran'da vücut bulduğu 
için, öncelikle öyle bir sıralama oluyor. 

Bazan ağız alışkanlığı sebebiyle Van deprem böl
gesi deniyorsa, bu Ağrı'yı ve Diyadin'i ihmal etmek 

manasına anlaşılmamalıdır. Yurdumuzun her bölgesi 
ve bölgelerimizdeki her üçe merkezi, her köy, uğra
dığı ıstırap mukabilinde mutlaka yardım görecek
tir. Bu, tamamen bir insaniyet ve vicdan görevidir. 
Bu insaniyet ye vicdan görevini Devletin gücü dahi
linde, Devletin bütün gücünü kullanmak suretiyle, 
yapmaya ve ıstırapları geceyi gündüze katmak sure
tiyle çalışmalarla mümkün olduğu kadar hafifletme
ye çalışıyoruz. 

Dün Van'da hareket ettiğim anda, muayyen bir 
düzlüğe, ilk kargaşalığın bertaraf edilmesi suretiyle, 
muayyen bir düzlüğe kavuştuğumuzu zannediyorum. 
Bu düzlükte, bundan sonraki çalışmalar da yine me-
todik ve koordoneli bir biçimde yürürse, vatandaş
larımız en az ıstırap içerisinde kışı geçireceklerdir. 
14 saniyede vukubulan deprem, bazı hallerde yur
dumuzda, 14 sene derdi, lâfı, sözü, şikâyeti devam 
eder mahiyette yürümektedir. Bütün bu meselelere sü
ratle çözüm getirecek tedbirler için, elbirliği, gönülbjr-
liği ile çalıştığımızda, vatandaşımızın yarasına merhem 
olacağımızı umuyorum. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygılarımla selâm
lıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâle t tin Ez-
man'ın, Bingöl ilinde kapanan yollar konusunda gün
dem dışı_ konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Bin
göl ilinde kapanan yollar konusunda gündem dışı 
söz istemişsiniz; buyurun efendim, süreniz 5 dakika
dır. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bulunduğumuz bu zaman içerisinde Amerikalıla
rın aya gitmelerine şahit olduk ve başka milletlerin 
de okyanuslar altında, denizler altında karayolları yap
mak teşebbüslerine şahit olmaktayız. Fransızlarla İn
gilizler Manş'ın altından ülkelerini karayolu ile bir
leştirmek istiyorlar. Çağın bu gerçeği içerisinde bir 
de kendi ülkemize bakahm, kendi insanlarımızın dra
mına bakalım. 

Bingöl ilinin 330 köyünün 250 tanesine halen mo
torlu vasıta ile girilemez haldedir. Misal olarak arz 
edeyim: Kiğı kazası Yedisu nahiyesi, Kiğı kazası Yay-
ladere nahiyesi, Karlıova kazası Viranşehir nahiye 
yolu, Solhan'ın Yenibaşak nahiye yolu, Genç kazası
nın Yenisu nahiye yolları şu zamanda kapandır. Bun
lar nahiye yollarıdır. Her nahiye, 15 - 2 0 tane veya 
daha fazla köyü olan nahiyelerdir. Bir de ayrıca köy 
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gruplarını, Köy İşleri Bakanlığına bağlı yolları da na
zarı itibara alırsak, ki, bunların da yolları kapalı
dır, 250'nin üstünde köye maalesef bu zamanda mo
torlu vasıta girememektedir. 

Bunlardan Yedisu nahiyesinin yol durumu üze
rinde biraz durmak istiyorum. Yedisu nahiyesinin yo
lu 20 tane köyü yol imkânına kavuşturur, 20ı tane kö
yün ihtiyacına cevap verir; Sultan Abdülhamit za
manında bile bu ihtiyaç düşünülmüş ve o zaman, her 
zaman söylerim, daha o zamanlar 3 at arabasının yan-
yana yürüyebileceği bir yol yapılmıştı; maalesef 50 
sene içerisinde bu yolun bir tamiratı bir ıslahatı ya
pılmamış ve bugün 5 - 6 ay kışın kapalı kalmak du
rumundadır. Bunu acı ile, üzüntü ile, ıstırapla ve esef
le kaydetmek istiyorum. 

Yine şunu arz etmek, istiyorum: Ruslar, Çarlık 
Rusyası bundan 50 sene önce Çarlık Rusyasının or
duları Erzurum'dan Kiğı'ya doğru aktıkları zaman, 
bu Yedisu nahiyesine ordularıyla beraber yol getir
mişlerdir, o zamanın imkânları içerisinde yol getir
mişlerdir. Bütün bunlara bakıp yöneticilerimizin, dü
şünürlerimizin, sorumlularımızın, bundan üzüntü, 
utanç duymaları lâzım gelir; fakat kendilerini maa
lesef bundan uzakta görmekteyiz. Sayın Bakan uçak
la hacca gidiyor, rahat yoldan hacca gidiyor; fakat 
bir ilinin bu yol imkânsızlığını görmek istemiyor, ora
daki vatandaşların sızlanmalan, şikâyetleri hep bo
şuna gidiyor, makamında bir ses çıkaramıyor, sayın 
Genel Müdür farkında değil veya görmek istemiyor 
vatandaşların bu ihtiyacım; kendisine cennette yol, 
imkân ararken, cennet ararken öteki vatandaşlarının 
ıstıraplarını görmemezlikten geliyor, görmek istemi
yor. Bu çeşit zihniyeti anlamıyorum. Kutsal kitabı
mız bile der ki: «Komşusunun aç haline acımayan 
insan iyi bir Müslüman değildir.» îyi Müslüman ol
manın birinci yolu, evelâ kendi insanlarının ihtiyaç
larını görmektir, bu lâzımdır, birinci yol budur; çün
kü emri kumanda yerindedir, Genel Müdür öyledir. 
Kiğılı vatandaşların, Bingölltt vatandaşların yol da
valarım görmemezlikten geliyorlar; bunlar halli im
kânsız işler değildir. Arz ettiğim gibi Rus ordusu, 
bundan 50 sene önceki teknikle ilerlerken, arkasından 
beraberinde yolu getirmiştir. Bunlar, nihayet, devlet 
güçleri teksif edildiği ve kararlı olunduğu zaman, bu 
yolu buraya götüreceğim dendiği zaman, üç ayda, 
dört ayda bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin imkân
larıyla alt edilir meselelerdir, mevzulardır. Ama, ağ
layanı yok, göreni yok. Sayın Bölge Müdürü bundan 
bir üzüntü duymuyor. Şu halkımızın dertlerini duyu-

rayım da, hiç olmazsa önümüzdeki sene bir miktar 
buraya para koydurayım diyen yok, oradan teklif yok, 
buradan düşünen yok; gidip arayan yok, soran yok, 
gezen yok. Ondan sonra parlak nutuklarla, Orta As
ya nutuklarını çekiyoruz, Orta Asya fethinden bahse
diyoruz, Kıbrıs fethinden bahsediyoruz. Bingöl Kıb
rıs büyüklüğünde bir yurttur. Biz, kendi vatandaşları
mızın ıstıraplarını, çileli hayatlarını görmedikçe, Or
ta Asyalı insanı nasıl kurtaracağız? Acaba onlar, bi
zim bu sefaletimize ortak olmak isterler mi? Neden 
bu kadar dar kafalıyız? Neden bu kadar hayal için
deyiz? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

En düşünenlerimiz, en okuyanlarımız nasıl böyle 
düşünebiliyorlar? Kendi burnunun dibindeki dramı, 
korkunç manzarayı nasıl 20 nçi yüzyılda görmemez
likten geliyorlar da, çok büyük, olmaz hayallerin pe
şinde koşuyorlar? Bunu anlamak çok zordur. 

Yedisu nahiyesinin insanları, kasaba merkezine 
55 kilometre mesafededirler; hastalarım ya ölüme 
terk edecektir, çünkü doktoru yoktur, ya da sırtında 
taşıyacaktır veya insanla taşınan kızakla çekip getire
cektir. Memleketin bu gerçeğini ne zamana kadar 
duyuracağız? 

Köylülerimiz mazbata yapıp gönderiyorlar, tel çe
kiyorlar, muhtarlarımız aynı şeyi yapıyorlar; ama 
maalesef ne Hacı Bakan bunu görebiliyor, ne Genel 
Müdür bunu görebiliyor, ne de oradaki temsilcileri 
bunu görmek istiyorlar. Rahat rahat maroken koltuk
larında, rahat köşelerinde, çok rahat, hiç bir dert, 
hiç bir üzüntü duymadan, hiç bir sıkıntı duymadan 
yaşamakta devam ediyorlar. 

Arkadaşlar, ben 4 sene evvel, milletvekili oldu
ğum zaman, bu Yedisu nahiye yol aynmma bir ta
bela konmuştu; «Bu yolda kar mücadelesi yapılmaz» 
diye. Aslında yapılmayan yalnız kar mücadelesi de
ğildir, yapılmayan yağmur - yağış mücadelesidir. 
Çünkü, yağmur başladıktan sonra yol kesiliyor, ka
panıyor. O nahiyemizi görenler, Batı Anadolumuzun 
Simav kazasına benzetiyorlar. Bu kadar güzel yurt 
köşesi 5 - 6 ay kapalı kalıyor da katiyen ses veren, 
reaksiyon gösteren yok. Kimseye bunu duyuramıyo-
ruz. Bu tabela oradaki vatandaşların ıstıraplarıyla 
alay edercesine duruyor; 4 seneden beri aynı tabela 
aynı yerde duruyor. «Bu yolda kar mücadelesi yok
tur.» Bunu ne yapsak kaldıramıyoruz. Muhtar müra
caat ediyor, milletvekili söylüyor bu bölgenin - »mil
letvekili zaten az - belediye başkanı söylüyor, halk 
söylüyor, ama maalesef 4 seneden beri aynı tabela, 
aynı utanmazlık, aynı hissizlik, aynı ilgisizlik içinde 
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orada duruyor. Sayın Bakan giderse görecektir, şim
diki tek bakanı kastetmiyorum, ondan evvel de ba
kanlar vardı. Bı* böyle devam edip gidiyor ve hâlâ 
da devam etmektedir. Ne zamana kadar da buna son 
verileceğini bir türlü anlayamıyoruz, bir türlü anla
yamıyoruz. Geçen sene kapalı olabilirdi; ama bu se
ne açık olsun. Bu sene kapalıdır, geelcek sene açık 
kalacağına ben inanmıyorum. Bu tempoyla, bu gö
rüşle, bu duyuşla ve bu anlayışla buna imkân yok
tur. Bingöl'ün YSE vesaiti. 4 - 5 ay yerinde, işçile
riyle beraber, oturmuş kalır. Kar, kış vardır ya, ça
lışmayacaklardır, ondan sonra yazın 4 ay, 5 ay çalış
ma zamanı vardır, o zaman da 3 - 5 tane dozer, o 
da yarım yamalak bir çalışmayla ne yapacaktır? Dev
letimizin pek çok imkânı var, bunlar ulaşılmaz yol
lar değildir. Hele öteki yollarımız tamamen yayla 
yollarıdır. Hendeği, bir uçurumu bile yoktur diye
bilirim. Meselâ, şu Karlıova - Viranşehir yolu gibi 
dümdüz yayla yoludur, yeter - ki zahmet buyursun
lar da mıntıkaya iki tane dozer fazla versinler veya 
oradaki şefi, işçiyi mecbur tutsunlar, «Şurayı açık 
tutacaksın» desinler. Bu iradeyi, bu kararlılığı gös
termek lâzım; ama maalesef 50 senedir bu kararlılığı 
göremiyoruz ve galiba bu gidişle görmemezliğe de
vam edeceğiz. 

Acı misallerden de ders alamıyoruz..,, 
BAŞKAN — Sayın Ezman, vaktiniz doldu; lütfen 

toparlar mısınız? 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Benim, bu bahsettiğim husus, memleketin binlerce 
gerçeğinden bir tanesidir. 

Bu kadar zaman içinde bu kadarını arz edebil
dim,. 

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

3. — Mardin Milletvekili ^Talat Oğuz'un, Lübnan' 
da çalışan Mardinli vatandaşların durumu hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, «Lübnan'da çalı
şan Mardinli vatandaşların durumu hakkında» söz 
istemiştiniz. Buyurun sayın Oğuz. 

Sayın Oğuz, zamanınız 5 dakika ile sınırlıdır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

1975 yılında başlayan, 1976 yılında devam eden 
ve 1976 yılının son aylarında palyatif tedbirlerle et
kenliğini kaybeden Lübnan iç savaşının, orada çalı
şan 50 bine yakın Mardinli vatandaşlarımız yönün

den ortaya çıkardığı sorunları kısa bir şekilde izah 
etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, sağcı hıristiyan Falanjistlerle 
solcu Müslümanların mücadelesi neticesinde, Lübnan' 
da ortaya çıkan iç savaş, yüzbinlerce aile reisinin 
ölümüne, yüzbinlerce insanın sakatlanmasına, yara
lanmasına ve yüzbinlerce dul ve yetimin yaşam mü
cadelesi içine girmesine sebebiyet vermiş, değeri mil
yarları aşan menkul ve gayrimenkul malların tahribi
ne yol açmış ve telâfisi gayrî mümkün zararlara mü-
eddi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, çağın dışında kalan ve me
denî âlemin gereklerine, takip ettikleri politikaya ve 
felsefeye ters düşen ırk, dil, din ve mezhep ayrımı
nın meydana getirdiği iç savaş, tahminen 45 bin Mar
dinlinin hicret etmesine, geride menkul ve gayrimen
kul mallar bırakmasına, alacaklarım, hisse senetleri
ni, tahvillerini ve nihayet sosyal ve iktisadî çalışma
larından meydana gelen haklarını, Beyrut'ta bırak
mak suretiyle Lübnan'dan - Türkiye'nin muhtelif ka
pılarından; Sipoh'nin Habur kapısından, Cilvegöz'den 
ve Nusaybin'den - tehcire mecbur küınmışlardır. 

Bugüne kadar Türkiye ile Lübnan arasında, ora
da çalışan Türk vatandaşlarının haklarını vikaye yö
nünde devletler hukuku alanında muteber addedil
mesi lâzım gelen bir anlaşma çalışması yapılmamıştır. 

' Güney - Doğuda çalışan tüm vatandaşlarımız; 
Mardinliler, Antepliler, ve Urfalılar, yasanım gerek
tirdiği zorluklarla karşı karşıya kaldıkları için, işsiz
lik, çaresizlik içinde, imkânsızlık içinde memleketleri
ni terk ederek, yabancı memleketlere gütmek suretiy
le iş arama imkânlarına başvuruyorlar. 

Şu halde AET ülkeleriyle yapılan iş anlaşmasının 
Belçika, Hollanda, Danimarka, ve bu istikamette yer 
alan ülkelerle olan çalışma anlaşmasının, Lübnan'da 
çalışan işçilerin hakları da gözönünde bulundurulmak 
suretiyle bunun yapılmasında siyasî ve hukukî bir za
ruret mevcuttur. 

Bugüne kadar, 10 seneden beri Güney - Doğu'dan 
Beyrut'a giderek Beyrut polisinin vermiş olduğu ika
met tezkeresine dayanmak suretiyle çatışma imkânla
rına kavuşan Türk vatandaşlarının haklarını korur 
mahiyette bugüne kadar resmî bir çalışma anlaşması, 
iş sözleşmesi yapdmamıştır. Fiilî olarak çalışıyorlar, 
ama sosyal güvenlikten, sosyal haklardan mahrum 
bulunmaktadırlar. 1961'den bugüne kadar hicret eden 
bu insanların haklarını gözönünde bulundurmak su
retiyle Cumhuriyet Hükümetlerinin bu kadar önemli 
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olan bu mevzua eğilmelerini istirham eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
4. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Antal

ya ilinde ziraî kredilerin yerine sarf edilmediği konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Antalya vilâyetinde 
ziraî kredilerin yerinde sarf edilmediği hakkında, bu
yurun. 

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

Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfus karşı
sında gün geçtikçe, önem kazanan tarım üretiminin, 
özellikle seçim bölgem Antalya'daki tarım kesiminin 
bazı önemli sorunlarını, Cephe İktidarının uygulama
larım Yüce Meclisin huzuruna getirmek ve alınması 
gereken önlemleri ifade etmek amacıyle söz almış bu
lunuyorum. Söylemek istediğim bir çok husus var, 
ancak bunları hükümetin ve büyük sorumluluk taşı
yan Adalet Partisinin özellikle dinlemesini istiyorum. 
Ne yazık ki, Hükümetten bizi dinleyecek bir kimse 
bulamıyorum. Ne yazık ki, Adalet Partisi koltukları
nı boş buluyorum. Boş koltuklara hitap etmenin 
üzüntüsü içindeyim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) *— Gözlükleri 
takarsan, olanları görürsün. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — 8 kişi. 
Sayın milletvekilleri, dünya ulusları arasında en 

fazla nüfus artışına sahip olan uluslardan birisiyiz. 
Buna karşın, gerek sınaî, gerek ziraî üretimde en ge
ride kalan ülkelerden birisiyiz. Aynı coğrafî enlem 
üzerinde bulunan İspanya'da, İtalya'da, Yugoslavya' 
da, Yunanistan'da ve hatta Bulgaristan'da daha az 
emeğe rağmen, 1 dönüm araziden elde edilen fındık, 
tütün, zeytin, buğday, kısacası, tarım ürünü bizim 1 
dönüm araziden elde etiğimiz ürünlerin kat kat üstün
dedir. Aynı cins 1 inekten ahnan et, süt ve yağ, bi
zim aynı cins 1 ineğimizin verdiği ürünün çok çok üs
tündedir. 1 tavuktan 1 yılda alınan yumurta da, et de 
bizde alınandan fazladır. 

Buna karşın, bu ürünlerin kişi başına tüketim mik
tarı da bizim memleketimizde, bahsettiğim uluslardan 
daha azdır. Yani bizim insanımız Yunandan, Bulgar-
dan yılda daha az süt içer, daha az yumurta, daha az 
et yer. Daha çok emek çeker, ter döker ama, daha az 
yaşar, ömrü kısadır. Bunların, aleyhimize olan ne
deni, düzenin bozuk oluşudur. Tarım ekonomisinde 
olsun, sınaî ekonomide olsun, sosyo - -ekonomide ol
sun bu düzeni sürdürmek demek, Türk halkına daha 

az et, süt, yumurta yedirmek demektir, ömrünü daha 
kısaltmak demektir.: 

Sayın milletvekilleri, konuyu daha somutlaştırmak 
için, seçim bölgem olan Antalya ilinden bazı örnek
ler vermek istiyorum. 

Kaş, Finike, Kumluca, Serik, Manavgat, Alanya, 
Gazipaşa gibi kıyı ilçelerimiz, Türkiyemizin turfanda 
sebze, narenciye ambarıdır. Bu bölgedeki seracılık 
hızla gelişmektedir. Elmalı, Korkuteli, Akseki ve 
Gündoğmuş'ta meyvacıhk ilerlemektedir. Ancak, Dev
letin buraya da yeter ölçüde eh'ni uzattığı kanısında 
değiliz. Kredi düzeni bozuktur. Kredi dağıtımındaki 
partizanca tutum, halkı bankalardan soğutmakta, ça
lışma hızını kesmektedir. Bankalar plasman sıkıntısı 
içindedir, kredi yetersizdir. Seracılara teknik yardım 
yapacak tecrübeli uzman teknisyenlere ihtiyaç vardır. 
Ziraî mücadele yetersizdir. İlâçlar çok pahalıdır ve 
de etkisizdir. Kooperatifçilik baltalanmakta ve de 
yozlastınhnaktadır. Bu nedenle tarım girdileri pahalı
ya malohnakta, ürün değerlendirilememektedir. Üre
tici aracıya soydurulmaktadır. Üretici kalite ve kan-
tite bakımından iyi ve çok ürün veren dış menşeli 
tohum aramaktadır. Maalesef bu tür tohumlar çok 
pahalıya karaborsadan temin edilebilmektedir, örne
ğin; dış menşeli domates tohumunun kilosu 50 ilâ 
100 bin lira arasında karaborsadan bulunabilmek
tedir. 

Ambalajlama ve seracılıkta ısıtma üreticiye çok 
pahalıya mal olmaktadır. Orman Bakanlığı ile Tarım 
Bakanlığı koordine çalışarak üreticiye yardımcı ol
malı, ucuz karşılıkla ambalajlık kereste ve yakacak 
odun verilmelidir. Üretici, müteahhitlerin ve özel ki
şilerin ellerine terk edilmemelidir. Tarım girdilerinin 
azalması için ambalaj sanayii ve kooperatifçilik teş
vik edilmelidr. 

Devlet, üretici için dış pazarlar bulmadıkça, bu dü
zende, yurt içi tüketimle üreticinin ürününün değer 
bulacağı kanısında değilim. Alanya, Finike, Kumluca 
ve çevresinde narenciye alıcı bulamadığı için çttrü-
mekte veya yok pahasma tüccarlara kaptırılmakta-
dır. Devlet narenciyede de teşvik alımı yapma yoluna 
gitmelidir. 

Lüks meyve durumunda olan muz, yurdumuzun 
sadece 3 ilçesinde, Alanya, Gazipaşa ve Anamur'da 
yetişirilmektedir. Son yıllarda muza da gelen hastalık, 
bazı kesimlerde % 50 oranında üretimin düşmesine 
sebep olmuştur. Maalesef hastalığın nedeni hâlâ tes
pit edilememiş ve gerekli önlemler alınamamıştır. 
Muz üreticileri sızlanmaktadır. Bu konuda da ilgilileri 
göreve çağırıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, üreticinin ürününün ucuza, 
tüketiciye ise pahalıya mal olan bu düzene kredi ve
rilirken gübre, ilâç, araç dağıtılırken Cephenin üre
ticiye uzattığı partizan eline dur diyelim. Dur diye-

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İş
leri Bakanı Vefa Poyraza Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kıhç'm vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(31756) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, 
okutup ıttılaınıza arz olunacak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İşleri Ba

kanı Vefa Poyraz'm dönüşüne kadar; Köy İşleri Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ
hattin Kıhç'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/757) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İh

san Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhrubaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Şevket Kazan'a Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nı Korkut Özal'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/758) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Çalışma Bakam Şev

ket Kazan'ın dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut 
Özal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun gölmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

lim, çünkü bahçedeki muzda bile partizanlık kokar 
oldu. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özçelik. 
Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, Dış

işleri ve Millî Eğitim Komisyonu üyeliklerinden çekil
diğine dair önergesi. (4/256) 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa tezkeresi 
var, okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan (Bütçe Karma) Komisyonuna seçilmiş bu

lunmaktayım. Bu itibarla, üyesi bulunduğum Dışiş-
ileri ve Millî Eğitim komisyonlarından istifa ediyo
rum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
İstanbul 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 

6/367 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi. (4/255) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi var, okutup 
bilgilerinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Sözlü sorular» bölümünün 242 nci sı

rasında yer alan 6/367 kayıt No. lu soru önergeni, 
yazılı cevap verildiğinden, geri alıyorum. 

Gereğine müsadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Amasya 
Orhan Kayıhan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, gereği ya
pılacaktır. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/759) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerinin izin 
istekleri var, tasviplerinize arz edeceğim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 23 . 12 . 1976 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin, 20 gün, hasta
lığı nedeniyle, 1 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman, 56 
gün, hastalığı nedeniyle, 1 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren. 

Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu, 20 
gün, hastalığı nedeniyle, 5 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren. 

Yozgat Milletvekili İhsan Arslan, 33 gün, hasta
lığı nedeniyle, 11 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ, 21 gün, ma
zereti nedeniyle, 23 . 1 1 . 1976 tarihinden itibaren. 

Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy, 15 gün, mazere
ti nedeniyle 23 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

Rize Milletvekili Cevat Yalçın, 15 gün, mazere
ti nedeniyle, 24 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu, 30 gün, ma
zereti nedeniyle, 11 . 11 . 1976 tarihinden itibaren. 

Muğla Milletvekili Halil Dere, 20 gün, mazere
ti, nedeniyle, 9 . 12 . 1976 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Adil Demir, 15 gün, mazere
ti, nedeniyle, 14 . 12 . 1976 tarihinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekfli Mikâil İlcin, 15 gün, maze
reti nedeniyle, 16 . 12 1976 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi, teker teker okutup, tasvip
lerinize arz edeceğim: 

«Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin, 20 gün, has
talığı nedeniyle, 1 . 11 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman, 56 
gün, hastalığı nedeniyle, 1 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağaoğlu, 20 
gün, hastalığı nedeniyle, 5 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Yozgat Milletvekili İhsan Arslan, 33 gün, hasta
lığı nedeniyle, 11 . 11 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ, 21, gün, ma
zereti nedeniyle, 23 . 11 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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«Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy, 15 gün, ma
zereti nedeniyle, 23 . 11 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştik'. 

«Rize Milletvekili Cevat Yalçın, 15 gün, mazereti 
nedeniyle, 24 . 11 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

»«Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu, 30 gün, 
mazereti nedeniyle, 11 . 11 . 1976 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Halil Dere, 20 gün, mazereti 
nedeniyle, 9 . 12 . 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili Adil Demir, 15 gün, mazereti 
nedeniyle, 14 . 12 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin, 15 gün, ma
zereti nedeniyle, 16 . 12 1976 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edümiştir. 

7. — Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan 
alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve fir
maları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını 
açıklığa kavuşturmak amacıyle kurulan Araştırma 
Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incele
melerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletle
rine gönderilmesine dair. 10179 numaralı Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/760) 

BAŞKAN — 10/79 Esas Numaralı Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, onu oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, 15 Arahk 1976 tarihinde toplana

rak Lockheed Uçak Şirketinin ülkemizde bazı kişile
re rüşvet dağıttığı ile ilgili olarak çalışmaları ve ge
lişmeleri gözden geçirmiş ve Adalet Bakanının yap
tığı açıklamayı dinlemiştir. 

Anılan şirketin dünyamn çeşitli ülkelerinde rüşvet 
dağıttığı kişiler Parlamento komisyonlarınca belirlen
miş ve bu kişiler adalet önünde hesap vermektedir
ler. 

Türk kamuoyu bu konuda sonucu haklı olarak 
merakla beklerken, konunun sonuca bağlanması hak
sız dedikodulara yol açmaktadır. 
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Sonuca varan diğer ülkelerde olduğa gibi Komis
yonumuz da kendi içinden seçeceği 6 üyeden oluşan 
bir grupla Amerika Birleşik Devletlerine girmeyi ve 
bu konuda görevli kişi ve kurumlarla görüşüp kesin 
sonuç almayı, karara bağlamıştır. 

Yüce Genel Kurulun, Komisyonumuzun bu ko
nuda sonuca varması için, işbu 6 üyeden oluşan gru-
pun, Amerika'ya gitmesine karar vermesini dilerim. 

Saygılarımla. 
10/19 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan \ 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 10/79 esas 
sayılı bu okunan tezkereyi yazan komisyonun tarzı 
teşekkülü, İçtüzüğümüzün 103 ncü maddesinden alı
nan yetkiye göre yapılmıştır. İçtüzüğümüzün 103 ncü 
maddesi, araştırma komisyonlarının nasıl teşekkül 
edeceğini, hangi usullerle çalışacağını ve yetkilerini 
tayin etmektedir. Bu koimsyon, bu usule göre çalış
maya başlamış, ancak Yüce Meclisiniz kendilerine 
Ankara dışında gerektiğinde çalışma imkânı tanımış
tır. Başkanlığınız, Yüce Meclisin bu kararım An
kara dışında ve fakat yurt içinde kabul etmektedir 
onun için, yurt dışına bîr grup komisyon üyesinin git
mesinin imkânı bulunmadığı kanaatini taşımaktadır. 

Ancak, İçtüzüğümüzün 103 ncü maddesinde, ak
sini de sarih olarak ifade eden bir hüküm yoktur. 
Bu nedenle, Başkanlığa gelmiş olan bu tezkereyi Yü
ce Mecliste okutup, üzerinde İçtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesine göre görüşme açacağım. 

73 ncü maddeye göre bütün siyasî parti grupla
rının sayın sözcülerinin, 2 milletvekilinin, gerektiğin
de Hükümetin ve komisyonu temsılen Başkan veya 
sözcüsünün konuşma hakkı vardır. Bu konuşmaların 
ışığı altında da öneriyi Yüce Meclisin tasvibine su
nacağım. Kararı Yüce Meclisin vermesini arzu edi
yorum. Müzakere bu istikamette cereyen edecektir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, Komisyonun tespit ettiği isimleri okur 
musunuz? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, söz konusu yapılan konu açıklığa kavuşmadı, 
lütfen açıklar mısınız? Yurt dışına gitme konusu mu, 
yoksa bu kararın yerine getirilmesi konusu mudur? 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttum, öner
ge sarih. Komisyon kendi üyelerinden altı muhterem 
üyenin, bazı tahkikatı yapmak üzere yurt dışına git
mesini istemektedir. 
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Bendeniz, İçtüzüğün 103 ncü maddesinde bu sa
rahati görmemekteyim. Yüce Meclisiniz, daha evvel
ki aldığı kararla, Ankara dışında çalışabileceğini ve 
fakat yurt dışına gitmeyeceği istikametinde karar ver
miştir. İçtüzüğün 103 ncü maddesinde, sarahaten dı
şarıya gideceği veya gitmeyeceği hakkında da bir 
hüküm yoktur. 

Başkanlığınızın anlayışı; yurt dışına gidemeyece
ği istikametindedir. Ancak, müzakereler sonunda, 
Yüce Heyetiniz ne istikamette karar verirse, o yol
da hareket edilecektir. 

Tamamı mı efendim? 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Usul müzakeresi mi 

efendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim; usul müzakeresinin 

de üstünde. MUsaaade buyurursanız, 73 ncü mad
denin ışığı altında, daha da genişçe görüşülmesini te-
minen bütün grupların konuşmasını temin etmek için, 
sayın milletvekillerinin de konuşulmalarını temin et
mek için... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, söz isteyenleri okuyabilir misiniz? 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bir şey sorabilir miyim? 
Aynen şöyle buyurdunuz: Tahkikat yapmak üze

re Amerika'ya gitmek için bir yetki istediklerini be
yan buyurdunuz. 

Dün akşam da radyoda bir arkadaşımız, Komis
yon Başkanı olarak kazaî bir görev yaptığı nedeniy
le açıklamada bulundu. Kazaî bir görev yapmak üze
re Amerika'ya gitmek, kaza hudutlarını, yani... 

BAŞKAN — Sayın Atagiin... 

MEHMET ATAGÜN (KırHareli) — Müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Siz müsaade eder misiniz? 
Bu bahsettiğiniz hususlar kürsüde konuşulsun di

ye müzakere açıyorum. Ama siz bu yolu açarsanız, 
başka arkadaşlar da aynı istikamette yerlerinden ko
nuşmak isterler, onlara da ayrım yapmamak için söz 
vermek mecburiyetinde kahrım. Lütfediniz, bu hu
susu kürsüde ifade ediniz, lütfen Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Saym Baş
kan, ben zatıâlinizin beyanına yardımcı olabilir mi
yim diye; müzakere açılmaz diye arz edecektim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, müzakere açmaya 
karar verdiğimi arz ettim ve müzakere de açtım. 

Okuyorum efendim: 
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Grupları adına; Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Özer Ölçmen; şahıslan adına: Sayın Süley
man Mutlu ve Sayın Talât Oğuz. 

Şimdilik söz isteyenler bu kadar. Başka da iste
yen olursa kaydedeceğim efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı efendim?.. 
Yalnız iki sayın arkadaşımızdan sonra yazacağım 

sizi. İki arkadaşımızdan birisi konuşmadığı takdirde 
söz sıranız gelecektir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kişisel mi 
söz istediler efendim? 

BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Süleyman 
Mutlu ve Sayın Talât Oğuz söz aldılar efendim. 

Sayın Yağcı, zatıâlinizi üçüncü olarak kaydettim, 
imkân olursa konuşacaksınız. 

Buyurun Sayın Ölçmen. 

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

Bugün Başkanlığınızdan ve Yüce Heyetinizden 
bir yurt dışı araştırma konusu için istemde bulun
muş olan 10/79 numaralı Millet Meclisi Araştırma 
Komisyonunun kurulmasında, grupum adına verdiği
miz önergenin rolü olmuş, tüm yurt dışı devlet alım
larındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını araştırmak 
üzere verdiğimiz Araştırma Önergesi, bütün siyasî parti 
gruplarımızın da iştiraki ile Millet Meclisi Günde
minin 66 ncı sırasından ittifakla 1 nci sıraya alına
rak görüşülmesi ve komisyonun kurulması temin 
edilmiş, bu önergemize inzimamen bir grup Cum
huriyet Halk Partili arkadaşın sadece «Lockheed yol
suzluğu» konusunda vermiş oldukları önerge de ilâ
ve edilerek iki önerge birleştirilmiş ve 10/79 numa
ralı Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Biz bu kapsamı geniş tutmakla, Türkiye'de yurt 
dışından yapılan bütün alımlarda, uçağından tutu
nuz, gemisine, mazotuna, tankına, topuna, tüfeğine, 
gübresine kadar her türlü şaibeye bulaşmış meseleye 
Meclisimizin el koyabilmesi ve araştırarak, Türk ka
muoyunu oluşturabilmesi için vermiş idik. 

Ne yazıktır ki, Sayın Komisyon Başkanıyla çeşit
li görüşmelerimizde de ve hasmımıza da çeşitli uya
rılarda bulunmama rağmen, tüm dış alımlardaki rüş
vet iddialarını incelemek için kurulan Komisyonun 
çerçevesi daraltılarak, sadece Lockheed'e inhisar et
tirilmiştir. Önce bu konuyu tashih etmek istiyorum. 
Bu Komisyon Lockheed Komisyonu değildir, bunun 
içinde Lockheed'de vardır; ama bunun içinde TIR j 

kamyonu da vardır, gübre yolsuzluğu da vardır, THY 
Boeing uçakları da vardır, alman gemilerdeki iddia
lar da vardır. Türk kamuoyu ve Türk Meclisleri bu 
Komisyondan büyük görevler beklemektedirler. Bu
nun önce altını çizerek tebarüz ettirmek istiyorum. 

Bugüne kadar Komisyon çalışmalar yapmıştır. Bu 
çalışmaların bir kısmı basına yansımıştır; fakat ba
sınımızın da, sansasyonel kısmı, kolay yazılır kısmı 
kolayına geldiği için, bunun ismini sadece «Lock
heed Komisyonu» koymuş ve sadece Lockheed'Ie il
gili kısımlarım yazar hale gelmiştir. 

Bu Komisyonda, gene basından ve Komisyonda
ki arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre, en son Sa
yın Adalet Bakam Lockheed konusunda bilgi ver
mek üzere dinlenmiştir. Basına kapalı yürütülen bu 
celseden sonra, verilen beyanatlarda, Sayın Bakanın 
Komisyonu aydınlatıcı, Komisyonu tatmin edici bir 
bilgi vermediği ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi buraya gelmişken, bir yılan hikâyesine dö
nen ve televizyonda boy boy poz verilen çuvallar ko
nusuna biraz değinmek istiyorum. 

Yanılmıyorsam, televizyondan takip edebildiği
miz kadanyle, bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı ka-
nalıyle Amerikan Hükümetinden Türk Hükümetine, 
Adliye Bakanlığına teslim edilmek üzere 3 paket çu
val gelmiştir. Her çuval gelişte, Sayın Adalet Bakanı 
televizyonda, çuvalların tercüme ettirileceğini ve ya
kında kamuoyuna bilgi verileceğini söylediği halde, 
3 ncü çuvaldan sonra da hâlâ bir netice yoktur. 

Millet Meclisimizin kurmuş olduğu, Türk Mille
tine niyabeten görev yapan Araştırma Komisyonuna 
dahi Adalet Bakanımız anlaşılan bilgi vermemiştir 
ki. Komisyon Amerika'ya giderek bizzat kendisi bil
gi toplama yolunu seçmiş bulunmaktadır. 

Şimdi buraya gelmişken, İçtüzüğümüzün 103 ncü 
maddesindeki bazı noktalara temas etmek gereğini du
yuyorum. 

Saym Başkanımızın da demin belirttikleri gibi, 
Meclis Araştırma Komisyonunun yetkilerini tanımla
yan İçtüzüğümüzün 103 ncü maddesi : «Bu komis
yonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde An
kara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başka
nının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir» demek
tedir. Bunun tefsiri, «Ankara ve yurt dışına» deme
diği için, her halde sadece yurt içinde ve Ankara dı
şında olmak gerekir. Birinci tefsir budur. 

İkincisi; bu Araştırma Komisyonunun hangi ku
rumlardan bilgi alabileceğini tadat etmiştir İçtüzüğü
müzün 103 ncü maddesi. Bunlar, TRT'den tutunuz 
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da Kamu İktisadî Teşebbüsleri, meslek kuruluşları, 
kamu yaranna çalışan dernekler, şeklinde gene 103 
ncü maddede tadat edilmiştir; bunun içinde yabancı 
kuruluşlar veya yabancı parlamentolar lâfının olma
yışı da gene dikkate alınması gerekli bir husustur. 

Fakat bütün bunlara rağmen, Grupumuzun ka
naati ve görüşü, katı bir şekilcilik içinde olmanın da 
böyle hassas konularda yanlış olabileceği noktasında 
toplanmaktadır. Bir Japon Parlamentosu, bir baş
bakanını başbakanlıktan düşürerek hapishane hücrele
rine atabilecek bir denetim kudretine sahipken, bir 
Hoîîanrla Parlamentosu Kraliçesinin tahtını sarsarak 
kraliçenin kocasını Lockheed rüşvetine karıştığından 
dolayı tüm görevlerinden affedebilecek kudrette, 
kraliçesini istifaya zorlayabilecek kudrette bir de
netim kuvvetine sahip iken; bir İtalya Parlamentosu 
bütün iç çekişmelerine ve istikrarsızlıklarına rağmen, 
devlet başkanlarından senato başkanlarına varana ka
dar bu mesele ile HgiHerini tespit edebilecek kudrette 
çalışmalar yapabilirken ve en son eski Başbakanı 
Manana Rumor'un da Lockheed rüşvet olayına karış
tığını tespit konusunda nihai neticeye varabilirken; 
bir Amerikan Parlamentosu binlerce mil uzaklıktaki 
bîr Türkiye'nin fakir fukarasının geçimini temin 
eden haşhaş meselesinde araştırma yapabilmek üze
re parlamentosundan izin alıp, Türk hükümetlerin
den izin alıp Afyonkarahisar'ıra köylerine kadar ge
lip köylülerle temas edebilecek araştırma fonksiyon
larına sahip iken, pekâlâ Türk Meclisleri de ken

disi için ve Türk parlamenter rejiminin haysiyeti için 
önemli bir nokta teşkil edien böyle bir araş
tırmaya girebilmeli ve bunda şekilsel mamalar 
mevcut ise, bunu elbirliğiyle kaldırabilmenin de yol
larını arayabilmteliyiz. 

Ama konu maalesef bu safhada değildir. Bir yan
dan bütün bu meseleye bulaşmış demokratik ülkeler 
sağlıklı bir biçimde ve parlamenter denetim yollarının 
gerektirdiği bir biçimde sonuca ulaşmış ve suçluları 
ister kral, ister başbakan olsun, hakettikleri yere yol
lamışlarken, bu meseleyi tek çözemeyen ülke maale
sef Türkiye'dir, tek çözemeyen^ Hükümet Türk Hükü
metidir, tek çözdürülmeyen müessese de Türk Par
lamentosu kalmıştır. Türk Hükümeti, Türk Parlamen
tosunun kurduğu Araştırma Komisyonuna bilgi ver-
meyecektu', Adliye Bakanı bunu «bîr devlet sırrıdır» 
diye kendi Parlamentosunun Komisyonundan sakla
yacaktır; ondan sonra o Parlamento Komisyonu, ken
di, arasından heyet teşkil edecektir, Amerika'ya gide
cektir ve Amerikalılara; «Benim hükümetim, kusura 
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bakmayın bana bilgi Vermiyor, bunu devlet sırrı sa
yıyor, lütfen siz verir misiniz?» diyecektir. 

Biz, bu Hükümetin karşısındayız, bu Hükümetin 
ülke yararına çalışmadığı kanaatini çeşitli vesilelerle 
ve konularla ifade ediyoruz; ama şunu söyleyelim ki; 
Amerika'da, yurt dışında, bu sınırlar dışında bu Hü
kümet Türkiye Cumhuriyeîi'nin Hükümetidir ve 
muhalifi, muvafıkı hepimiz sahip çıkmak zorundayız. 

Meselemizi içimizde çözmeliyiz. Niçin Hükümet 
bugüne kadar Meclislere, kamuoyuna, hele hele Mec-
13slerin kurduğu, özellikle bu işlerin tetkiki için kur
duğu bu Araştırma Komisyonuna bilgi vermemek
tedir? Sayın Komisyon Başkanı ve üyeleri mazur gör
sünler, meseleyi Amerika'dan sormak yerine önce ken
di Hükümetlerini sıkıştırmaları icap eder. 

Konunun, İçtüzüğümüz yönünden sakıncalarına ve 
engelleyici hükümlerine paralel olarak, ayrıca Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetleri Hakkındaki Ka
nun yönünden de sakıncaları mevcuttur. Yasama Mec
lislerimizin dış münasebetleri bir kanunla tanzim 
edilmiştir ve burada hangi şartlar altında Millet Mec
lisini temsile n bir heyetin yurt dışına gidebileceği 
yazılmış durumdadır. Bu şekilde, Komisyonumuzun 
istediği şekildeki bir yurt dışı tetkik gezisine bu ka
nun cevaz vermemektedir. 

Diğer bir konu : 
Gidecek heyet, karşı parlamentodan veya bilgi 

alacağı komisyonlardan bir randevu almamıştır. Ame
rikan Parlamentosundan bu konuda bir davet mevcut 
değildir. Bu heyet gittiğinde kime muhatap olacak
tır? Bu heyet Amerika'ya gittiğinde, ancak ve ancak 
Dışişleri Bakanlığımızın oradaki temsilcileri kendi-
yerine yardımcı olacak, randevu almalarında veya 
diğer temaslarında aracılık yapacaklardır. Bir tarafta 
Hükümet, «Bu, devlet sırrıdır sana, Meclisin komis
yonuna bu bilgiyi vermeyeceğim» diyor, aynı Hükü
metin Dışişleri Bakanlığı bu Komisyona orada nasıl 
yardımcı olacaktır, bilgi alması bakımından? 

Ya bu heyet gittiği zaman Aırtarikan Parlamen
tosu «Sîz bize muhatap değilsiniz, biz sizi çağırmadık, 
biz size bilgi vermeye yetkili değiliz. Gerekli bilgiyi 
hükümetimiz kanalıyle hükümetinize yollamıştık» 
derse, o zaman bu heyet eli boş, bir bilgi alamadan 
dönerse, konu daha fazla çetrefiMenmiş ve menfi duru
ma dönüşmüş olmaz mı? O zaman Lockheed'den ha
kikaten rüşvet alanlar varlsa temize çıkarılmış olmaz
lar mı? Hem de Meclis kanalıya. 

Bütün bu tehlikeleri hesaba katmak zorundayız. 
Bu mahzurları belirttikten sonra, Demokratik Parti 
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Grupu olarak, konuyu biçimsel bir katılık içinde gör
mediğimizi, çözümlenmesini, kamuoyunun arzusuna 
paralel olarak biran evvel arzuladığımızı belirterek 
özetlemek ve tekliflerimizi arz etmek istiyorum. 

Önce Türk Hükümeti bu konudaki tutumunu şim
di şu anda açıklığa kavuşturmalıdır. Burada hayatî 
bir mesele konuşuyoruz. Toros dağlarının tepesin
deki köylü vatandaşlarımız dahi «Ne oldu Lockheed 
meselesi, araştırmıyor musunuz?» diye soruyorlar. Bu 
derece vurdumduymazlık, bu derece pişkinlik hiç bir 
demokraside görülmemiştir. Bilgi verip vermeyeceği
ni Hükümet burada açıklamahdır, şimdi açıklama
lıdır. «Komisyona bilgi veremeyeceğim, şu sebepler
den veremeyeceğim veya şu zamana kadar verece
ğimi» yahut da, «adlî tahkikat açtırdım, şu kadar za
manda cevaplandıracağım» diye burada cevap ahn<-
malıdır. 

Eğer Hükümet hakikaten bilgi vermekten kaçın
maya devam edecekse Parlamentonun bir komisyo
nuna, o zaman bu komisyon kendisi için böyle bir 
bilgi alıp alamayacağını, böyle bir davet sağlayıp sağ
layamayacağını tespii etmelidir. Ancak bu tespit ya
pıldıktan sonra, şekli hususunu tekrardan görüşebil
me imkânının doğabileceği kanaatindeyim. 

Bugünkü İçtüzüğün ve kanunî mevzuatımızın ge
rektirdiği şartlar içinde, bu heyetin, yurt dışına böyle 
bir görevle çıkmasına imkân olmadığı kanaatini tek
rar arz ediyor, saygılar sunuyorum. (D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bozatlı, bu

yurunuz. 

A. F. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si
vas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
benden evevl konu iîe ilgili beyanda bulunan ve aynı 
zamanda, araştırma öriergesi sahibi bir sayın grup 
sözcüsünü dinledim. f 

Şimdi, bir araştırma önergesinde, hükümetin üstün
de ve onun dışında Meclis, sanıyorum ittifakla, «bu 
araştırma yapılmalıdır» demiş, bir karar almış. Yasa
ların, Meclis adına görev yapan bu Komisyona ver
diği bütün yetkilerde, her halde bizim ikazımıza, uya
rımıza hacet kalmaksızın, bizi temsil eden^ hiç şüp
hesiz şerefle temsil eden arkadaşlarımız tarafından, 
zerresi ihmal edilmeksizin kullanıldığına, prensip 
olarak inanmak mecburiyetindeyiz. Ana ilkemiz bu 
olunca, herhangi bir meseleyi şüphe ile alma hakkım 
kendimizde görmüyorum, 

| Hükümet veya diğer kuruluşlar hangi bilgiyi ver-
I meli, hangi bilgiyi vermekten yasalar kendisini men 

* etmiş. Elimizdeki İçtüzükte, biraz evvel arkadaşı-
1 mız okudu; bunlar yazılı. Hangi konular? Son fıkrayı 
I işaret etmediler; ama okuyup tetkik etme imkânına 
I her an sahibiz. Bu İçtüzüğün emirlerine, gerek Mec-
I lis veya gerek diğer kuruluşlar, tüm kamu kuruîuş-
I hırından herhangi birisi uyduğu takdirde «Sen niye 
I uyuyorsun, buna uyma, buradaki yasakları tanıma, bu 
I yasaklara rağmen bizim kanun dışı arzumuza göre 
I görev yap» deme imkânına da sahip değiliz. 

I Hükümetin bu konudaki belgeleri temin etme yet-
I kişine sahip bulunan ve bu arada yapılmış bir sözleş-
j meyle bu yetkiyi kazanmış Olan Sayın Adalet Baka-
I nınm açıklamalarım tüm kamuoyu gibi biz de izledik. 
I Temin ettiklerini Komisyona tevdi ettiğini beyan etti

ler. 
I Özellikle komisyon araştırmasının dışında yetkili 
| adlî merciler vardır. Bunlar, bildiğiniz gibi askerî kişi 
I veya askerî suçsa askerî adlî yargı, sivil kişi veya 
I sivil suçsa sivil yargı ve genel yargıdır. 
I «Bütün bu belgelerden» tabirini kullanıyorum ve 
I altım çiziyomm, Adalet Bakanlığı tarafından intikal 
I ettirildiği beyan adildi ve haberdar olduğunu ifade 

ettiler. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Tü-

I mü yalan! 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi, bu nasıl, 

I böyle mi, değil mi? Elbet yargıların yetkili kuruluş-
I lan bunu tam olarak bilirler. Komisyona taalluk 
I eden kısmını da şüphesiz Komisyon yetkilisi daha 
I teferruatlı bilir. Ben, bu konuya fazla girmeyece

ğim. 
I Yurt dışına gidilmeli, gidilmemeli noktasında Ko-
I misyonun bir talebi Yüce Meclise gelmiştir. Onun 
I üzerinde durmak arzusu içindeyim ve kısaca fikir-
I ferimizi ifade etmeye çalışacağım. 

I Açık rejimin en üstün faziletlerinden birisi: de
mokratik müesseselerin tam bir özgürlük içinde, bü-

I tün yetkilerini sonuna kadar, hiç kimsenin durumu
nu hesap etmeksizin veya çekinmeksizin yapmak ve 
bütün yetkilerini kullanmak, kamuoyunu arzu ettiği 

I ve lâyık olduğu huzura ulaştırmaktır. Bu yüce gö
revi dikkatle yapan arkadaşlarımız bir yerden sonra, 
yurt içinde toplayabildikleri delillerin kendilerine yet
mediğini veya bunların bir kısmını, önerge sahibinin 
de işaretine uyarak, yurt dışından temin edebilecek-

I leri imkânına sahip oldukları kanaatine varmışlar. Ta-
| lepten bu neticeyi çıkarıyorum, 
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Bence, Meclis adına tanzim edilecek bir raporun 
en sıhhatlisi, en mükemmeli, evvelâ o raporu tanzim 
eden ve Meclisi temsil eden komisyon üyelerinin tam 
bir inancaya, kendilerini mükemmel şekilde tatmin 
edecek seviyeye ulaşmış olmaları şarttır. Eğer arka
daşlarımız topladıkları delillerle kendilerini tatmin ede
cek seviyeye çıkamamışlar ve zihinlerinde bazı şüphele
ri hâlâ mevcut kalmışsa, o şüpheleri araştırmak ve araş
tırmak istedikleri delilleri gerekirse yurt içinde de 
takip edip bulabilmek çabasına girmek istemelerini 
en tabiî bir görev anlayışı telâkki ediyoruz. 

Bu itibarla, dinlemiş bulunduğumuz önergede ve 
bu önergenin gerekçesinde tam bir açıklıkla temas 
edilmemiş olmakla beraber, arkadaşlarımızın yurt dı
şında dahi araştırmalarını devam ettirme ihtiyacını 
duymuş olmalarına katılmamak mümkün değil. Bizim 
adımıza görev yapan ve her konuyu, şüphesiz ko
misyonun ıttılaına intikal etmiş her konuyu bura
da komisyon imkânları içinde, gerek zaman, gerek 
sayısal komisyon imkânları içinde Genel Kurulda 
müzakere etme ve öğrenme imkânına) sahip olmadığı
mıza göre, bizi temsilen bu kararı alan arkadaşları
mızın arzu ettikleri bütün delilleri toplama hususun
daki arzularına, isteklerine iştirak etmemek kabil de
ğildir. Kaldı ki, sözlerimin başında da işaret ettiğim 
gibi, açık rejimin fazileti ve en tabiî gereği; her ko
nunun en küçük bir şüpheyi zail edecek ve hiç bir 
şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde Türk Milleti 
önünde, onun Meclîslerinde ve onun adına görev ya
pan komisyonlarda tartışılmış olmasında sayılamaya
cak kadar yarar vardır. Adalet Partisi olarak bu gö
rüşün sahibiyiz ve bu görüşle arkadaşlarımızın bu 
kararına, bu isteklerine katılma arzusu içindeyiz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Baş
bakanınız Komisyona bilgi vermek için gelmedi. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Hükümetin elde 
edemediği bilgi ve belgeleri 6 sayın komisyon üyesi 
nasıl temin edebilecek? 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim, 

Sîz devam buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, arkadaşlarımın birtakım beyanları, birta
kım kuşkuları var. 

ALI SANLI (Burdur) — Yeni uyutma aracı ola
cağı kuşkusu var. 

VAHİT BOZATLÎ (Devamla) — ıŞimdi bir ger
çeği ifade etmek mecburiyetindeyim. Hiç birimiz ve 
hiç kimse mevcut yasaların karşısına çıkma gücüne 

sahip değildir. Meşru düzenin ve o düzenin kurduğu 
kuralların gereği neyse, hepimiz onu yapmak ve ona 
tabi olmak görevi ile karşı karşıyayız ve ancak bi
ze, yasalara uymuş ve o yasaların emirlerine uymuş 
olmak şeref getirir. Adalet Partisi olarak bu görüş 
içindeyiz. Bu görüşe, her konuda olduğu gibi, bu hu
susta yapılan talep vesilesiyle de iştirak etmenin ar
zusu ve iştiyaki içinde olduğumuzu ifade etmek iste
rim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Başbakan sizden. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Herkesten önce 

Başbakan kaçıyor. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Arkadaşlarım, 
Araştırma Komisyonu bir görev yapacak, sizin adı
nıza delil araştıracak, eğer bu delillerle bizim denet
lememiz gereken ve bizim ancak yargı önüne çıkar
ma yetkisine sahip olduğumuz sorumlu kişilerin hak
kında bir araştırmaya gitmemiz gerekirse, işte onu 
tespit edecek komisyon bu Komisyondur. Hassasi
yetini rzin, Komisyonun bu yetkilerini kullanma nok
tasındaki arzusuna katılmamızın sebebi budur. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümetinize siz de gü
venmiyorsunuz? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tereddütsüz, bu 
itibarla her noktada olduğu gibi bu noktada da Ko
misyonun bütün delillerini toplama imkânını elde bu
lundurması arzusu içindeyiz. Şayet bu komisyon ar
zu ettiği çalışmayı tamamlar, birtakım delillerle han
gi tarihte işlenmiş ve o tarihin sorumlusu sayılacak 
kimseler arasında ister hükümet içinde olsun, ister 
hükümet dışında olsun herhangi bir kimseyi tespit 
ettiği takdirde, bu tespit edilen kimsenin yargı önüne 
çıkarılmış olması mümkün olacaktır. Bu neticede sa
yılamayacak kadar yarar vardır. Şayet tespit edeme
miş ise, o takdirde Türk kamuoyunu esaslı tetkikat 
yapmadan meşgul etme yoluna gitmiş olan arkadaş
larımız iyi tetkik etmemenin azabını çekmiş olacak
lardır veya hiç olmazsa bu konuyu Türk kamuoyun
da tartışarak bir açıklığa, bir berraklığa ulaştırmış ol
manın şerefini taşıyacaklardır. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümet ne yapıyor? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — O itibarla Ko
misyonun görevinin takip edeceği istikamet yönün
den delil, toplamasının ağırlığı ve önemi var. Bu öne
me dikkati çekerek, o sebeple bu komisyonun göre
vini arzu ettiği ve kendi sorumluluğu içinde arzu et
tiği ölçülere varacak şekilde tamamlaması gerekir 
kanaatindeyiz. 
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Bir araştırma konusu yalnız ve yalnız Millet Mec
lisinin ve onun adına görev yapan Komisyonundur. 
Hükümet olsun veya diğer Anayasa kuruluşları ol
sun, ancak kendilerine kanunların tevdi ettiği görevi 
yapmak durumundadırlar. Eğer bu görevlerden her
hangi birisi yapılmamışsa' onun yolu başkadır ve onun 
yeri de başkadır, onun sırası da başkadır. Şu anda, 
kanımca, arkadaşlarımın mütemadiyen meseleyi hü
kümet meselesi şeklinde gösterme özentilerine bu se
beple katılma imkânım kendimde bulamıyorum. 

Kaldı ki, daha evvel Hükümet ve onun yetkili sa
yın Adalet Bakanı kamuoyuna açıkladığı beyanları
nı, gerekirse Meclise ve Komisyona yeniden açıkla
ma görevini ifa ederler, kanaatindeyiz. Bunun yolla
rı, bunun prosedürleri, bunun çareleri vardır; o çare
lere başvurulduğu takdirde bunların hepsi mecburen 
yerine getirilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz Adalet Partisi olarak 
şu görüşün sahfibiyiz: Gerek bugün görev başmda 
olduğumuz veya gerek daha önce görev başında ol
duğumuz süre içinde ve gerekse yarın millet tarafın
dan emanet edilmiş olan Hükümet etme görevini bı
raktığımız zaman, geride yalnız hizmetleri, şerefleri 
ve eserleri bırakan bir kişilik bırakarak gitme kararı 
içindeyiz. Bunun dışında hiç bir şeyi, hiç bir şaibeyi, 
hiç bir şüpheyi bırakmayacağız, bırakmamaya da ka
rarlıyız. 

Saygılarımı sunarım. (C. II. P. ve D. P. sıraların
dan gürültüler). 

ETEM EKEN (Çorum) — Her tarafınız şaibe, 
tomar tomar hırsızlık var. Nerede 20 milyon?.. (Gü
rültüler) 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zatıâlinizden bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozbeyli. 

FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, bir komisyon Meclisimizden yurt dışına git
me talebinde bulunmuştur. Bütün müzakereler bu ta
lebin gerekçesi belli olmadan cereyan etmektedir. Ön
ce Komisyon Başkanı kürsüye çıkar, Türkiye'de han
gi araştırma zorlukları çektiklerini izah eder, niçin 
Amerika'ya gitmek gerektiğini izah eder; ondan son
ra bu müzakereler cereyan eder. Aksi halde bu, tu
ristik bir seyahat ve Adalet Partililer için de «Bütün 
arama imkânlarını verdim» gibi bir övünme vesilesi 
olmaktan öteye gidemez. Lütfen Komisyon Başkanı 
açıklama yapsın. Millet Meclisi böyle şeye alet edi
lemez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, önerge okunduk
tan sonra Yüce Meclise arz ettim. İçtüzüğümüzün 
73 ncü maddesine göre; yani İçtüzüğümüzün 64 ncü 
maddesine göre bir usul meselesi olarak telâkki et
medim. Meseleyi bir esas mesele telâkki ettim ve İç
tüzüğün 73 ncü maddesine göre bütün siyasî parti 
gruplarının, Komisyonun ve Hükümetin konuşması
nı temin amacıyle bu yolu seçtim. Sayın Komisyon 
Başkanı Mecliste hazırlar; bu beyanımı da işittiler. 
Kendileri isterlerse elbette söz veririm, görüşürler. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Bütün konuşmacılar
dan sonra konuşsun Sayın Başkan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon söz istediği 
takdh-de Komisyonun öncelik hakkı vardır. Sayın 
Komisyon Başkanı, söz mü istiyorsunuz? Buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümet 
konuşacak mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet söz istediği 
zaman söz veririm. «Konuşacak mısınız?» diye so-
ramam Sayın ölçen. 

ALİ SANLI (Burdur) — Söz istedi mi Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, şu ana kadar bir 
taSep yok. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; önemli bir konuda..: 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Kara
ca, konuşacak mısınız? 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sana ne? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben Sayın 

Karaea'ya sordum. 

BAŞKAN — Sayın Nejat Ölçen, Sayın Dirik; 
lütfen hatibi dinleyelim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Meclisimiz önemli bir konuda müzakere 
yapmaktadır. Gerçekten, Sayın BozbeyM'nin isteği 
üzerine, Komisyonumuzun neden ve niçin bu ge
reksinmeyi duyduğunu açıklamak zarureti içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz kurul
duğu günden bu yana, öncelikle dünya kamu oyunu 
sarsan Lockheed rüşvet olayı üzerinde hassasiyetle 
durmayı, üzerine yüklenen görevin birincisi say
mıştır. Bu nedenle de, bilgi ve belge toplamak üzere 
İçtüzüğün 103 ncü maddesinin kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak çalışmalarını sürdürmeye başla-
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mıştır. Bir noktaya geldiğimiz zaman, Komisyon 
olarak, yürütmenin başı olan Sayın Başbakan Sü
leyman DemirePi dinlemek zarureti doğmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 ncü maddesi çok açık bir kural koymuş; Araş
tırma Komisyonumuz, yetki verdiğiniz Komisyo
numuz, Başbakan dahil olmak üzere tüm kamu 
kuruluşlarının görev ve yetkililerini çağırıp bilgi al
mak hakkına ve yetkisine sahip. Üstelik de, İçtüzü
ğün diğer maddelerinde olduğu gibi, çağırdığı kişi 
bir başkasına yetki verip, vekâlet verip, «ben gitmi
yorum sen git» deme hakkına da sahip değildir. Bu 
gerçek ortada dururken, bunun yanında da bir diğer 
önemli gerçek; Sayın Başbakanı davet ettiğimiz za
man şu idi: 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın her yerinde bu 
konu sonuca bağlanırken, Türkiye'de âdeta karınca 
adımları ile ilerler gözüküyordu. Saym Başbakan
dan Komisyonumuz, niçin ivedi biçimde hareket 
edip olayın üzerine Hükümetiniz yürümüyor, sonuç 
almıyor, yaptığınız çalışmalar nedir, yürütmenin 
başı olarak bilgi verin diyecekti, Sayın Başbakandan 
bunları öğrenmeye çalışacaktı. Ancak, bildiğiniz 
ve hatırladığınız gibi, Sayın Başbakan Komisyo
numuza lütfedip gelip bilgi vermek gereğini duy
madı; bir bakam, İçtüzüğün 103 ncü maddesini 
çiğneyerek gönderdiği için, Komisyonumuz da o 
bakam dinlemek gereğini duymadı. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, bilgi vereceğim 
diye gelen bakan ertesi gün yaptığı basın toplantı
sında «Elimizde ne bilgi ve belge varsa zaten Ko
misyona verdik» diyerek -Sayın Seyfi Öztürk o 
Bakan bildiğiniz gibi - Komisyonumuza kabul edip 
Sayın Seyfi Öztürk'ten bilgi rica etseydik, Saym 
öztürk'ün bize vereceğini söylediği bilgiler, eninize 
gelen ve dünya kamuoyuna, Amerikalı Senatör 
Church tarafından açıklanan, Lockheed temsilcisi 
ile konuşmasını taşıyan belgelerden başka bir şey 
değildi. 

Değerli arkadaşlarım, ondan sonra Sayın Baş
bakanla aramızda sürekli ve Saym Başbakanın da 
yer yer, hiç de haketmediğimiz tarizlerine, ağır eleş
tirilerine muhatap olan demeçleriyle karşılaştık. Ben 
istiyorum ki, Türkiye'de haksız yere birtakım kamu 
görevlilerinin adı dedikodu pazarlarına çıkarılmasın; 
ama Hükümetin gerekli dinamizmi göstermemesi, 
Hükümetin gerekli duyarlığı göstermemesi, birtakım 
kişilerin kamuoyunda doğru - yanlış, haklı - haksız 
isminin çıkmasına neden olmuştur. Buna rağmen 

de, yaz boyu bütün direnmemize rağmen Hükümet
ten, Amerika ile yapılan anlaşma gereği gelen ilk 
paketi almak, akla karayı seçmek kadar zor oldu. 
En sonunda değerli arkadaşlarım, Saym Başba
kandan bir mektup geldi. Başbakandan gelen mek
tupta Sayın Başbakan: 

«Bu kere aynı belge ve bilgileri Komisyonunuz 
da incelemek istediğinden, Amerika Birleşik Dev
letlerinden bugüne kadar alman ve alınacak bütün 
belge ve bilgilerin bir örneğinin Komisyonunuza ve
rilmesi için, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına ta
limat verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Süleyman Demirel 
Başbakan» 

Değerli arkadaşlarım, bu mektup 3 Ağustos 1976 
tarihli. Bu mektuptan bu yana, Adalet Bakanı, 
Amerika'dan iki paket daha gelmesine rağmen, bun
ları sivil savcılığa, askerî savcılığa verdiği halde ve 
sayısız - okumayı zamanınızı almamak için gerek
siz buluyorum- yazılarımıza karşın cevap dahi ver
medi Sayın Adalet Bakanı. Sayın Adalet Bakanı
nın bu suskunluğu karşısında, son olarak Komisyon 
oy birliği ite bu kere de Adalet Bakanını çağırıp, bu 
olay karşısındaki tutumunu, dosyaları, Amerika'dan 
gelen belgeleri niçin vermediğini öğrenmek istedi 
ve Sayın Adalet Bakam toplantımıza katılmak lüt-
funda bulundu. 

Bir kısmı basına açık yapılan toplantının bir di
ğer kısmı da, Sayın Adalet Bakanının ısrarlı isteği 
üzerine basma kapah yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, altını çizerek belirtmeyi 
gerekli buluyorum: Türk kamuoyu şu anda sanıyor 
ki, Adalet Bakam o kapah toplantıda Lockheed ile 
ilgili bize çok önemli sırlar tevdi etti. Hayır arka
daşlarım, açdt oturumda Saym Adalet Bakam Müf-
tüoğlu ne söyledi ise, gizli oturumda da üç aşağı 
beş yukarı aynı şeyleri söylemiştir. 

Şimdi, öyle bir noktaya gelindi ki, Komisyo
numuz âdeta, Lockheed konusunda, özellikle belir
tiyorum, Lockheed konusunun dışında, Komisyonu
muz raporunu hazırlayıp Yüce Meclise geldiği zaman 
görülecektir ki, Türkiye'de dış alımlarla ilgili, çok 
önemli çalışmalar yapmıştır, önemli konulan bul
muş, huzurunuza getirmiştir.; Bu, raporumuz gel
diğinde görülecektir. Ama sadece Lockheed konu
sunda önümüzde Sayın Demirel Hükümeti tarafın
dan, âdeta aşılması imkâsız barajlar, engeller ko-
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nulmuşhır ve Komisyonumuz bu nedenledir ki, bir 
noktaya varmıştır: Amerika'ya gidip, işi kaynağın
da araştıralım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel'e yazdığını 
bîr yazıda aynen şunu söylemiştim: «Sayın Başba
kan, paketler geliyor. Evvelâ anlaşmanın birinci 
amacı, Türkiye'de Lockheed Şirketinden rüşvet 
alan kişilerin isimlerinin belirlenmesiydi. 

Lütfen, evvelâ Amerikan Adalet Bakanlığı yetki
lilerinden bunu isteyiniz.» diye Komisyon olarak söy
lemiş olmamıza rağmen bu konuda da bir cevap al
madık. 

Bir noktayı daha belirtmekte yarar buluyorum. 
Değerli arkadaşlarım» Lockheed Türkiye'de rüş

vet dağıtmıştır. Lockheed F-104-S uçaklarından çok 
önce Türkiye'ye el atmış, Türkiye'de çeşitli kurum
ların çeşitli yetkilileriyle özel, resmî birtakım girişim
lerde bulunmuş; elimizdeki belgeler gösteriyor ki, 
Lockheed Türkiye'de rüşvet dağıtmıştır. 

Lockheed'in rüşvet dağıtmasına rağmen, Lock-
heed'den rüşvet alan kişiler maalesef Japonya'ya gel
diği halde, Hollanda bunu bulabildiği halde, İtalya 
eski Başbakanını yargılar duruma geldiği halde, Tür
kiye'de maalesef bu rüşveti alan yetkililer buluna
mamaktadır. 

Şunu, Yüce Meclise kuşku ile belirtmeyi görev 
sayıyorum: 

Komisyonumuzun kuşkusu şudur : Sivil Ankara 
Savcılığı elindeki bilgi ve belgeleri bu kez de askerî 
savcılığa yolladı. Yani Lockheed paketi âdeta bir fut
bol topu gibi oradan oraya pas atılır hale gelmiştir. 

Korkumuz şudur : Bir sıradan memur, bir yüz
başı, bir binbaşı, Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesini ihlâl etti, denecek ve rüşvet madrabazları 
da küUenip kalacak, kuşkusu Komisyonumuzun tüm 
üyelerine hâkim olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon Başkanı olarak 
bir nebze incelemeye çalıştım; İtalya'da rüşveti alan 
parlamento düzeyindeki kişileri bulan, İtalyan Ada
let Bakam, İtalyan Hükümeti değildir. Japonya'da da 
rüşvet alan Tanaka'yı meydana çıkaran Japon Ada
let Bakanlığı değildir, Hollanda'da da rüşveti alan 
Prensi ortaya çıkaran savcılar da değildir, adalet ba
kanlığı da değildir. Parlamentoların, yetkili grupları 
çalışmalarım sürdürmüşler, Amerika'ya gitmişler ve 
Amerika'da gerekli girişimlerde bulunduktan sonra, 
rüşvet alan üst düzeydeki eski bakanları tespit ede
rek adalet önüne çıkarmışlardır. 

i Değerli arkadaşlarım, ben sayın Demokratik Par-
I ti Grupu Sözcüsü değerli arkadaşımın kuşkularına 

yer yer katılmakla birlikte, her şeye rağmen, Ko
misyonun seçtiği bu değerli arkadaşlarımın gidip ge
rekli araştırmayı yapmasından yanayım. Tabiî karar 
Yüce Kurulunuzun olacaktır. 

Şimdi, «Amerika Türkiye'den giden Parlamento 
I heyetini resmî heyet olarak kabul eder mi etmez 

mi?» diye bir soru yöneliyor. 
I Değerli arkadaşlarım, Yüce Parlamento bu ka

rarı verdiği takdirde, Komisyonumuzca seçilen ar
kadaşlarımla, evvelâ Meclis Başkanından, Lockheed 

I rüşvet olayım kaynağında incelemek üzere, Türk Par
lamentosunca seçilen bu kişilerin, Amerika'da yapa-

I cağı çalışmalar, her türlü, Amerika'da Türkiye'yi 
I temsil eden Dışişleri görevlileriyle, Amerikan yetkili-
I lerine duyurulmasını sağlamaya çalışacağım, bir. 

I İkincisi; görevini bugüne kadar gereği gibi yap-
I mayan Hükümetin sayın başı Demirel'e de, Amerika' 
I daki görevlilerine gerekli direktifi vererek, gelecek 
I yetkili ekibe, Araştırma Komisyonunun yetkili gru-

puna, çalışmalarını sürdürmeleri için her türlü rande
vuyu ve girişimi sağlamalarını Sayın Başbakandan 

I rica edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, eğer bunu yapmaz iseniz... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Burada bilgi 

vermeyen Başbakanın Amerika'da bilgi sağlamasını 
I nasıl mümkün görüyorsunuz? Buna imkân var mı? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Amerikan 

yetkililerini buna nasıl zorlayabilirsiniz? 
I Adalet Bakanım buraya getiremiyoruz, Amerika' 
I dan nasıl bilgi almaya çalışacaksınız? Buna imkân 

var mı? (C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşîa-
j rım, esasında bir önemli eksiklik benim kanımca şu

dur : 
Bu anlaşmaya konması gereken maddelerden biri-

I si şu olmalıydı : Hükümet anlaşmayı yapmalıydı, bil-
1 gi ve belgeleri Hükümetin üstünde görev yapan Ko

misyon almalıydı. Sanıyorum diğer ülkelerde, özellik-
1 le İtalya ile ilgili Amerika'nın yaptığı anlaşmayı bir 

nebze incelemeye çalıştım, İtalya'da durum bu. Hü-
I kümet anlaşmayı yaptı, komisyon bilgi ve belgeleri 

değerlendiriyor. Şimdi, ithamın altında bulunan kfşi-
J 1er arasında şu veya bu bulunabilir; belgeleri de ay-
j m hükümetin yetkilileri aldığı zaman, o belgelerin ada-
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let cihazına, Yüce Parlamentonun komisyonlarına 
sağlıklı biçimde tevdi edildiğini söylemek pek kolay 
değildir. Düşününüz ki, Adalet Bakanı Dışişleri Ba
kanlığına güvenir halde değildir. Doğrudan doğruya 
«belgeleri ben istiyorum» derken, Komisyonumuz da 
cvleviyetle böyle bir kuşkunun içindedir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yalnız Adalet 
Bakanı, Sayın Alpaslan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben Adalet Ba
kam diyorum, başka bir şey demedim zaten. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yani bu ayrı
ca, bu Hükümetten çok evvel olmuştur Sayın Alpas
lan. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — İkide bir, Baş

bakan Demirel ne yapmıştır?... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kitaplı. 

Devam buyurun Sayın Alpaslan, cevap vermeyin. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bir Adalet Partili arkadaşım diyor ki, «Bu iş 
Adalet Partisinin son koalisyonundan önce olmuş»... 
Önce olmuş, sonra olmuş, Sayın Başbakanın ben bir 
davranışım ortaya koydum, Hükümetin bir ataletini 
ortaya koydum. Eğer ondan önce olmuş ise, iki paket 
aylardan .beri gelmiştir, niçin verilmiyor? Bunu bir 
yetkiliden öğren istiyor benim Komisyonum. Yok
sa ben... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Elindeki belge
leri vermiş. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, lütfen efendim. 
Sayın Alpaslan, siz, karşılıklı konuşmadan lütfen 

izahta bulunun efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Hay hay Sayın Baş
kanım. 

İşte değerli arkadaşlarım, bütün bunlar gösteriyor 
ki, Komisyonumuz bu çalışmalarda öyle bir noktaya 
gelmiştir ki, bu iki paket dahi Komisyonumuza ve
rilse, ben inanıyorum ki, içinde gerçekten rüşvet alan 
kişilerin isimleri yoktur; bu kişilerin, Türkiye'de rüş
vet alan kişilerin isimlerinin belirlenebilmesi için, Ko
misyonumuzdan seçilen değerli arkadaşlarımdan 6'sı-
nın Amerika Birleşik Devletlerine gitmesinde Komis
yon olarak yarar görüyoruz, ben şahsen Komisyo
nun Başkanı olarak yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti Sözcüsü 
arkadaşımın bir husustaki beyanını da bu vesileyle 

cevaplamak istiyorum. Değerli arkadaşım : «Komis
yonun çerçevesi daraltılmak isteniyor, basın da ko
lay geldiği için bu ismi yayıp, Lockheed Komisyonu 
olarak bunu değerlendiriyor» beyanında bulundular. 
Komisyon, «Kamu İthalâtında Rüşvet ve Yolsuzluk 
Araştırma Komisyonu»dur, ismi bu şekilde tescil edil
miştir, ama bazen basında bu tarzda tavsif edildiği, 
adlandırıldığı da oluyor; fakat bunun önüne geçmek 
maalesef mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyorum ve 
önerimizi, gerekçesini kısa da olsa arza çalıştım, İç
tüzüğü biz ancak demokratik yöntemlerle uygulaya
biliriz. Say m Yağcı : «Başbakan gelmiyor, Adalet 
Bakanı dosyayı vermiyor; uygulayın, getirin» diyor. 
Bizim Komisyon olarak gücümüz; sadece yazmak, Sa
yın Başbakanı saygıyle Komisyona davet etmek, Ada
let Bakanından da saygıyle dosyaları rica etmektir. 
Onun dışında daha başka türlü bir yetkisi varsa Ko
misyonun, o konuda da değerli arkadaşlarımın bize 
direktif vermelerini, uyarıda bulunmalarını rica ediyo
rum. Bu konudaki önerimiz ve gerekçeleri bunlar
dan ibarettir, takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan.,. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Komisyon Başkanından bir sorum olacak 
efendim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Hanginiz?.. Sa
yın Yağcı, evvelâ siz mi işaret buyurdunuz? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. —.. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu, peki, size de söz 

vereceğim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan, hiç şüphesiz Türk kamuoyunun hassasiyetle ve 
önemle üzerinde durduğu bir konuyu araştırmakta
dır Komisyon. Komisyon Başkanımız izahat veriyor, 
bir Başbakan ki, Komisyona bu konuda izahat ver
mekten, bilgi vermekten kaçınıyor. (A. P. sıraların
dan «Yok böyle bir şey» sesleri, gürültüler) 

Benim sormak istediğim husus var efendim. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Yağcı, soruya gelin, 

lütfen. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) -r- İçtüzüğün 

amir hükmüne göre vekilini gönderme imkânı yok-< 
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ken gönderiyor. O da en son paketleri vermiyor, bil- I 
gileri vermiyor. I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Kim verecek? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Komisyon 
Başkanı, diğer devletleri örnek veriyor. Diğer devlet- I 
ler, hükümetlere gelen bilgileri araştırma komisyon
larına tam olarak verdiler. Bilgiler verildikten son
radır ki, araştırma komisyonu ona müsteniden bir he- I 
yet gönderdi teyidini sağlamak için. Bizde Hükümet, I 
eline gelen 'bilgileri Komisyona vermediği gibi, son I 
iki paketi de vermedi. Şimdi soruma geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yağcı, sorunuzu sorun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Soruma ge

liyorum. 
Komisyonun resmî bir sıfatı olmadığına göre... 

(C. H. P. sıralarından «Meclis kararıyle gidecek» ses
leri) 

Müsaade buyurun efendim, Amerika Hükümeti I 
nezdinde ne sıfatı var Komisyonun efendim? I 

Şimdi sorumu soruyorum : 

Komisyon ornya gidip de bilgi istediğinde; «Biz, 
son iki paketle hükümetinize gerekli bilgileri ver
dik, isimleri de açıkladık» dedikleri zaman, Komis
yon Başkam veya gönderdiği heyet, o Amerika yet
kililerine ne diyecek? Sormak istediğim cihet budur. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, benim de 

sorum var. 
BAŞKAN — Kaydettim Sayın Sanlı, kaydettim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, em
rederseniz teker teker cevaplasam?.. 

BAŞKAN — Tabiî, teker teker cevaplayın efen
dini. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Sayın Yağcı'nın sorusuna cevap vermeden Ön- | 
ce, Komisyonumuza vücut veren İçtüzüğün 103 ncü 
maddesinin son cümlesi aynen şöyle : «İlgililerini ça
ğırıp bilgi almak yetkisine sahiptir». Yani, bizzat ki
mi istiyorsa - Komisyonumuzun bu konuda kararı 
da vardır - onu çağırır. O bakımdan, bir değerli ar
kadaşım, «Vekilini gönderdi» dedi Sayın Başbakan 
için, vekil söz konusu değildir. j 

İçtüzüğün bir başka maddesinde «Bakan veya ba- j 
kanın tevkil edeceği bir görevli» cümlesi vardır. İç
tüzüğün 103 ncü maddesi bunu daha daraltmış, «Ko- j 
misyon istediğini çağırır» demiş. \ 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, gelelim Sayın Yağcı' 
nın sorusuna : «Komisyonun resmî bir sıfatı yok» di
yor. Bu, kanaatimce yanlış, beni mazur görsünler. 
Komisyonun resmî bir sıfatı var ve bu resmî sıfat, 
Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunun Komisyonuna 
niyabeten Amerika'ya gidecektir. Sıfat resmîdir. 

Değerli arkadaşlarım, gitti Amerika'ya, Amerika' 
da dendi ki, Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileri, 
Amerikan Temsilciler Meclisi, ya da Senato Komis
yonu yetkilileri, «Biz iki paketi gönderdik, elimizde 
başka da bu konuda bilgi ve belge yok. Liste de o 
paketlerin içindedir» denir ise, bizim zaten istediği
miz bu idi, o zaman Yüce Parlamento, paketleri tev
di etmeyen, isimleri açıklamaktan kaçınan Hüküme
tin yakasına yapışır. Eğer bunu yapan... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Şimdi yaka
sına yapışılsın efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, yani Sayın Yağcı'nın sorusu eğer bu şekilde ce
vaplanırsa, bu önemli bir sonuçtur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, benim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim; Sayın Em
re ve Sayın Tosyalı. 

Soruya cevabınız bitti mi Sayın Alpaslan? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Bitti Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan, 

Komisyon Başkanından iki soru sormak istiyorum : 
1. — Meclis İçtüzüğünün 103 ncü maddesi gere

ğince, Komisyon dilediği her müesseseden bilgi al
mak isteyebilir ve o müessese bilgi vermek mecburi
yetindedir. 

Şimdi, Komisyon Başkanının burada ifade etti
ğine göre, Adalet Bakanlığından istenen dosyalar 
verilmemiş bulunduğuna, kendi devletimizi temsil 
eden Hükümetten istenilen bilgi alınamadığına göre; 
Komisyon üyeleri Amerika'ya gittiğinde, Amerika 
Adalet Bakanlığı veya Hükümeti, bu bilgileri ver
memek isterse, ki Sayın Komisyon Başkanının be
yanında, Hükümetimizin bir üyesi, Sayın Adalet Ba
kanı son gelen iki paketi vermediğini beyan ettiğine, 
vermemekte direndiğine göre, orası da vermezse, Yü
ce Meclise niyabeten görev yapmakta bulundukları-
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na göre, buradan giden altı kişilik komisyonun duru
rumu ne olacaktır? 

2, — Amerika Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet 
Bakanlığı arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaş
maya göre, Lockheed ile ilgili paketler, belgeler gön
derilmiştir. 

Şimdi, Komisyon üyesi arkadaşlar Amerika'ya 
gittiğinde, biraz evvel söylendiği gibi ve Komisyon 
Başkanının da cevap verdiği gibi, «Biz, Devletinizin 
temsilcisi olan Hükümetinize bilgileri tevdi ettik. O 
bakımdan, veremeyiz» derse, Meclise hiyabeten görev 
yapan Komisyonun durumu ne olacaktır? 

Bu sorularımı açıklamalarını rica edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, usul yö

nünde bir şey söylemek istiyorum. 
Sualler birbirinin aynı olabilir. O açıdan... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, sualler birbirinin aym 
olduğu takdirde, cevabı verilmiş olsun diye teker te
ker cevaplandırıyoruz, kolaylık olsun diye yapıyo
ruz. 

ALt SANLI (Burdur) — Sayın Komisyon Baş
kanı sualler sorulduktan sonra cevap verirlerse, daha 
rahat olur. O açıdan söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, her ikisi de olabilir. Saym 
Komisyon Başkanının takdirine bırakalım. Yalnız, 
benim kanaatimce, hepsini anında cevaplandırırsa, bir 
başka arkadaşın sormasına lüzum kalmaz diye dü
şünüyoruz. Tabi, Sayın Komisyon Başkanı nasıl is
terse Öyle cevaplandırabilir. 

Sayın Komisyon Başkam, toptan mı, teker teker 
mi cevaplandırmak istiyorsunuz? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Teker teker cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, Sayın Alpaslan. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Komisyonumuz, İçtüzüğün 103 ncü maddesine 
göre, elbette tüm kuruluşlardan bilgi ve behreleri al
ma yetkisine sahiptir. 

Sayın Hükümet, Amerika'dan gelen iki paketi ver
medi. Sayın Gökçe, buyuruyorlar ki, «Amerika'ya 
gittiğiniz zaman, Amerika'da siz, Türkiye'de 'bilgi ve 
belgeleri alamadınız, burada bilgi ve belgeleri size ver
mem derse, Komisyonun durumu ne olacaktır; Par
lamentoya niyabeten görev yapan 6u Komisyon güç 
duruma düşmeyecek midir?». 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun görevi, bir id
dianın gerçekliğini bulabilmek üzere yetkisini sonuna 
kadar kullanmaktır. Komisyonumuz, bu yetkiyi tak
diri içinde kullanmıştır ve Amerika'ya gittiği takdir
de, diğer uygulamaları da dikkate alarak, bilgi sağ
layabileceğini, en azından, Amerika'da Türkiye'ye ve
rilebilecek daha başka bilgi ve belgelerin bulunup bu
lunmadığını araştırabileceği görüşüne varmıştır ve 
önerge ile huzurunuza gelmiştir. 

Sayın DemireL bilgiyi vermek üzere Komisyonu
muza gelmediği zaman, zannediyorum Komisyonu
muzun saygınlığına gölge düşmemiştir. Komisyonu
muz, Anayasa ve İçtüzüğe bağlıdır; ona uymayan ki
şi ve kurumlar, kendi durumlarım tayin etmek mec
buriyetindedirler. Yoksa biz, gelmeyen bir Başbaka
nı başka yollarla getirmek durumunda değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Saym Baş

kan, sorular arasında benzerlikler olabilir. Arkadaş
larımız yerlerinden ifade ettikleri için, mazur görme
nizi rica ederim. 

Komisyon, Yüce Meclis adına bu vazifeyi ifa edi
yor. Vazifenin sınırları, nasıl ifa edileceği, İçtüzüğü
müzün 103 ncü maddesinde yazıh. Bu yetkiye daya
narak Başbakanı, Adalet Bakanım, bilgi vermek üze
re davet ediyor; gelmiyor. Ne yapmaları lâzım? Eğer 
ilgililer gelmezse, Komisyonun yapacağı bir iş yok 
ise, mekanizma çalışmıyor demektir. 

Böyle bir durum karşısında Komisyon Başkanı 
işe politik hava vereceğine, basın toplantısı tertip ede
ceğine, havayı biraz daha bulandıracağına, gelip de 
Yüce Mecliste, «Bize bu vazifeyi verdiniz, bu meka
nizma çalışmıyor» demesi daha doğru olmaz mıydı? 

İkinci sorum : Komisyon Başkam diyor ki; paket 
deyin, çuval deyin ne ise, «Biz bir kısmım zorla al
dık, ikincisini bekliyoruz, hâlâ vermiyorlar, verseler 
de içinden bir şey çıkacağım zannetmiyorum». Bunu 
Yüce Meclis huzurunda beyan ediyor. 

İstirham ederim, sayın Başkan, çuvalın içinde 
olanları, çuvalı açmadan hafife almak, bu işin cid
diyetiyle kabili telif midir? 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri bu konuda, Lockheed1 Uçak 
Firmasının rüşvet dağıtıp dağıtmadığı konusundaki 
belgeleri birbirlerine nasıl verecekleri, nasıl işlem gö-
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receğüıe dair bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya 
yapılan talep uygun mu, değil mi? Yani Komisyon 
Devletin de üstüne mi çıkıyor? 

BAŞKAN — Affedersiniz, bu son sualinizi ben
deniz iyi takip edemedim, yeniden rica edeceğim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti bir anlaşma yapmıştır : Belgeler nasıl 
verilecek, belgeler hasıl tetkik edilecek, belgeler nasıl 
açıklanacak, belgeler ilgili makamlara, adlî makamla
ra veya komisyonlara nasü intikal edecek diye bir 
anlaşma yapmıştır. Şimdi biz, hukuk içinde hareket 
ettiğimize göre, biz bu anlaşmanın dışında, yani Ko
misyon olarak, Meclisimizi temsil eden Komisyon 
olarak diyeceğiz ki, «Ey Amerika Devleti, biz sizin, 
Cumhuriyet Hükümetiyle yaptığımız anlaşmayı tanı
mıyoruz. Biz, sizinle ayrıca pazarlık yapacağız» Bu
nun manası odur, talep. odur. Talep, bu anlaşmanın 
dışına çıkmak mıdır, yoksa talebe uygun hareket et
mek midir? 

BAŞKAN — Tamam efendim, bendeniz anladım; 
ümit ediyorum, sayın Komisyon Başkam da anla
mıştır. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Tahmin edi
yorum, zatıâliniz kadar Meclisimizin sayın üyeleri de 
anlamıştır. 

Bir başka nokta da şu : Amerika'ya gitmeden ev
vel, yani bu heves kamuoyuna açıklandıktan sonra 
bu talep Meclisimize intikal etti. Halbuki, Komis
yonun evvelâ, buraya gelip önce Meclise söylemesi 
lâzımdı. Diyecekti ki, «Böyle düşünüyoruz ne, dersi
niz?» Halbuki, basına, televizyona bizden evvel inti
kal etti. Demek ki, bu başta söylediğim politik hava
nın içinden çıkmıyor. 

Şimdi sorum şu : Daha evvel, acaba, Amerika'da 
bu hususların mercilerine, makamlarına bir yazışma 
yapıpta, «Biz gelirsek, bize bu konuda ne kadar yar
dımcı olursunuz? Diye ellerinde belgeleri var mıdır? 

BAŞKAN — «Yazışma var mıdır?» Diyorsunuz. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Yazışma var 

mı? 
Teşekkür ederim sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kılıçoğlu, 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Son soru; Amerika 
Birleşik Devletlerine mi yazı yazacaknuşız? 

BAŞKAN — Evet, öyle diyor efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Anlıyorum efen
dim, anlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Kıhçoğlu'nun takdir
lerine saygı duyarım. 

Meclise gelip bilgi verme meselesi, Komisyonun 
ölçüleri içinde, takdiri içinde bu önerge ile birlikte 
söz konusu olmuştur. Basına demeç verme, vermeme 
konusunda, o gereği de zaman zaman, Komisyon 
Başkanı olarak duyuyorum. Türk kamuoyu da bu 
konuda gerekli hassasiyeti gösterdiği için, çalışmaları
mız hakkında elbette bilgi vereceğiz. 

İkinci sorusu sayın Kıhçoğlu'nun : «Çuvallar açıl
madan, nereden sayın Alpaslan biliyor bunu?» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Kılıçoğlu da, tahmin 
ederim, çuvalların içinden bir şey çıkmadığını duy
muştur. Cumhuriyet savcılığı «Beni ilgilendiren bir 
konu yoktur, bu bana ait değildir» deyip, dosyaları 
kaldırdı; askerî savcılığa gönderdi. O bakımdan, çu
valların içinde liste olmadığını - sayın Adalet Baka
nı da bir vesile ile, «Çuvallardan babamın ismi çı
karsa açıklarım» demişti - isim çıkmadığı için herhan
gi bir açıklama yapmadığını da beyan ettiğinden, biz 
de o noktadan hareket ederek, çuvalların içinde bir 
şey olmadığı kanaatine vardık. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuzun yetkileri 
Adaîel Bakanlığı ile Amerikan Adalet Bakanlığı ara
sında yapılan anlaşma cümlesindendir. Tıpkı, Cum
huriyet savcılığına, tıpkı askerî savcılığa nasıl, Ame
rika Birleşik Devletlerinden gelen belge ve bilgiler 
veriliyor ise, evleviyetle Millet Meclisi Araştırma Ko
misyonuna da verilmelidir. Kaldı ki, Adalet Bakanı, 
geçtiğimiz çarşamba günü, sanıyorum Komisyonu
muza geldiği toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri
ne bile yazdıkları bir yazıda, Millet Meclisi Araştır
ma Komisyonuna, gelen bilgi ve belgeleri vermek 
Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğü gereği olduğu 
için, vereceklerini bildirmişler. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Kıhçoğlu'nun bir be
yanını, beni mazur görsünler, yadırgadığımı belirte
yim. Biz kendimizi Devletin üstünde falan görmüyo
ruz. Elbette, Komisyonumuz, Millet Meclisi adına 
görev yaptığı için, Millet Meclisinin bize verdiği yet
keleri kullanıyoruz; bunu kullanırken de, Hükümetle 
olan ilişkilerimizi, sorumluluğumuzu, yetkimizi bile
rek hareket ediyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Komisyonumuzun 
pazarlık yapması diye bir şey söz konusu değildir. 
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Amerika Birleşik Devletleriyle Komisyonumuzun ya
zışma yapması da söz konusu olamaz. Bunu da bu 
şekilde belirtiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Alpaslan. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Usul hakkında bir 

şey sormak istiyorum, yerimden arz edebilirim. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, aynı anda ikiniz birden 

usul hakkında buyurdunuz. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Şener 

arz etsinler. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Şener. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Saym Baş

kanım... 
BAŞKAN — Sayın Şener'i dinliyorum saym Kı-

hçoğlü, müsaade buyurun dinleyeyim, sonra da sizi 
dinleyeyim. Lütfen... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Başkan, 73 
ncü maddeye göre müzakere açtınız ve biz bu Komis
yonun raporunu müzakere etmiyoruz. Rapor müza
kere edilmediğine göre, Komisyon Başkanına soru 
sormak mevzubahis değildir sayın Başkan. İstirham 
ediyorum, herkes kendi fikrini söyler, iner. Heyeti 
Umumiyeden rey istihsal ediyorsanız, kararınızı alır
sınız. Aksi takdirde, akşamdan sabaha kadar sual so
rulur. Sual sorma hakkına sahip değiliz; Komisyon 
da cevap verme hakkına sahip değil, çünkü, ortada 
rapor yoktur. Onun için, bu mümkün değildir. Bu 
usulü terk etmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Usul hakkında 

sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Komisyon, Yüce Meclisten izin istemektedir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Karar var sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Yüce Meclisten, Amerika'ya gidebilmek için izin 

istemektedir. Meclis Başkanlığına müracaat etmiştir. 
Başkanlığınız bu konunun kendiliğinden hallini müm
kün görmediği için, Yüce Meclise getirmiştir. Yüce 
Meclisin kararma iktiran edecek bir hususta aydın
lanmak için sual sorulmasını tabiî telâkki ediyor Baş
kanlığınız. Çünkü, Hükümetten ve Komisyondan her
hangi bir konuda karara varmak için sual soruyor
sunuz. Bu da aynı istikamettedir ve bu uygulamaya 
da başlanmıştır. Şimdi zatıâlilerinizin ikazı haklı da 

olsa, yarıda kesip, bundan rücu ettiğim takdirde, bir 
kısım arkadaşlara tanıdığım hakkı bir kısım saym 
üyelere tanımamış gibi bir duruma düşmüş olurum. 
Kaldı ki, uyguladığım usulün de doğru olduğu kana
atindeyim. j 

On üç saym arkadaşım sual sormak için talepte 
bulundu. Üç sayın üye sualini; sordu, diğer üyelerin 
de sormasını temin edeceğim. Yalnız, sual soran sa
yın üyelerden rica edeceğim, mümkün olduğu kadar 
kısa, izahtan ziyade sual istikametinde görüşürlerse, 
kolaylaştırmış okırlar. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Önerge 
vermiştik sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz var» biliyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
iki amaçla soru sorulabilir; biri denetim amacıyle, 
diğeri bilgi almak amacıyle, Komisyon Başkanına ve
ya komisyona bilgi almak amacıyle soru sorulur; 
ama denetim amacıyle soru sorulamaz. Hem denetim 
amacıyle, hem de bilgi istemek amacıyle sorulacak 
makam sadece hükümettir. 

Bu nedenle, sorulardan, denetim amacını güden 
sorulara cevap vermekle saym Komisyon Başkanını 
mükellef tutmamanızı dikkate almanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, müsaade buyurursanız, 
sayın Komisyon Başkanını hiç bir suaîe cevap ver
mekle mükellef tutmadım, zaten tutmam da mümkün 
değildir. Gerek bilgi almak amacıyle, gerek denet
lemek amacıyle sorulan her suale dilerse cevap verir, 
dilerse cevap vermez, kendi takdirine aittir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İkinci husus 
Sayın Başkan, bir başka önemli husus, eğer Yüce 
Meclis yurt dışına heyet gönderme hakkında sağlıklı 
karar verecek ise, mutlaka Hükümetin de kürsüde bu 
mesele hakkında açıklama yapması şarttır. Hükümeti 
de, her ne kadar, kendisi, görülüyor ki, cevap ver
mek temayülünde değildir, Hükümet yerini terk et
miştir; ama burada sağlıklı cevap vermenin ve dene
tim amacım güden soru sorma müessesesinin işle
mesi bakımından, Hükümetin de davet edilmesini ve 
bu konuya gereken ilgiyi hiç olmazsa Mecliste göster
mesinin teminini rica ederim, aksi halde sağlıklı bir 
çalışma yapamayız. 

BAŞKAN -r- Sayın ölçen, bu hususu ikinci defa
dır zapta geçirmiş bulunuyorsunuz. Ben de bu müza
kereyi açarken, sayın siyasî parti gruplarına, iki 
saym milletvekiline şahısları adına, Komisyona ve 
Hükümete söz vereceğimi, konuşma haklan bulun
duğunu arz ettim. Sayın Hükümet üyelerinin bir kıs-
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mı da o anda buradalardı. Dilerlerse, hakları vardır, I 
halen de saym Hükümet üyeleri var burada; dilerler- I 
se ilgili sayın bakan veya Başbakan söz alırlar ve I 
konuşurlar. Ben, davet etmek durumunda değilim, I 
çağırıp zorla getirmek durumunda değilim takdir I 
edersiniz. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan.. I 

BAŞKAN — Buyurun, zatıâlinizi dinleyeceğim. I 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, birinci sorum yanlış veya noksan anlaşıldı, iç
tüzüğün 103 ncü maddesi, komisyona, ilgilileri çağırıp 
dinleme yetkisi vermiş. Çağırılan, davet edilen ilgili, I 
Başbakan da olsa, gelmediği takdirde ne yaparsınız? 

BAŞKAN — Efendim, -sorunuz sarihti Sayın Baş
kan da bu şekilde cevap verdi. Daha zorlayanlayız. 
İllâ da cevap ver.. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Hayır efen
dim, zaten beni tatmin etmeye mecbur değil. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî efendim.. Cevap vermek 
istediği kadarı ile cevap verdi, Sayın Kıliçoğlu. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 103 ncü mad
de, bakanın çalışmasına yardımcı mıdır, engelleyici ı 
midir? Bunu lütfedin. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL- | 
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendin^ burada 
ben İçtüzüğü yorumlayacak değilim; Sayın Kılıçoğlu j 
Başkanvekilliği de yaptı,. İçtüzüğü yorumlama yetkim ! 
de yok, gerek de duymuyorum. Başbakan gelmediği J 
zaman, komisyon, çalışmasını durdurmaz Saym Kılıç
oğlu; komisyon çalışmasına devam eder. Yeri geldiği 
zaman da gelir, Yüce Meclise şikâyet eder Başbakanı. ' 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı. 
Yalnız, Sayın Bozatlı, konuşmaları dinlediniz. Lüt- ! 

fen sora istikâmetinde olsun, izah istikametinde ol
masın. j 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım,J 
Sayın Komisyon Başkanımızın beyanları netice çıkar- ! 
mamızı zorlaştırdı. 

Araştırma Komisyonu olarak, ellerindeki araştır
ma konusu, önergelerinde de yazılı, O tarihler için
de, yetküli olan zevata, farzımuhal bakansa, farzımuhal 
Başbakansa, bilgi için müracaat etme yolu yerine, 
neden, şu anda görevli olan kişinin, münhasıran onun 
bilgisine ihtiyaç duyuluyor? Yalnız onun bilgisine, 
şu anda Başbakana bu suali tevcih etmek doğru i 
mudur? 

ALİ SANLI (Burdur) — Bu suali tevcih edemez
siniz. f 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — O takdirde bir res
mî mercie başvurulmuş oluyor. O resmî merci de, 
yazıh bilgi takdim etti diye hatırımıza geliyor. 

Acaba, Sayın Komüsyon Başkanı bu husus üzerine 
de eğildiler mi? 

İkinci sorum da. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu suali 

nasıl zapta geçirtiyorsunuz? Bu suali nasıl tevcih edi
yorsunuz Komisyon Başkanına? Amerikaya gitmekle 
ilgili mi bu sual? İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, oturun yerinize lütfen. 
ALİ SANLI (Burdur) — İstirham ediyorum, 

tevcih ettirmeyiniz efendim? 
BAŞKAN — Ne demek «tevcih ettirmeyin» Ağ

zından çıkanları zapdetmek mecburiyetindeyim. Ka
nun böyle emretmiş, hepsi zapta yazılacak. Beyan 
kendilerine ait; 

Buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Şu anda Meclis 

gündeminde bulunan, 17 Temmuz 1976 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanmış olan, Amerika Adalet Ba
kam ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adalet Bakam 
arasında bu konu ile ilgili bir sözleşme bulunması 
ve her iki Devletin adalet organlarının, siyasî başı 
olan kimseler anasında anlaşma yapılmış olması ha
li, Hükümetin dışında, tamamen adalet organla
rını, bizzat Araştırma Komisyonunu ilgilendiren bir 
husus olmuyor mu? 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. Sanıyorum, ikinci suali Sa

yın Kmçoğlu'na cevaben cevaplandırdınız. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Birinci husus : 
Değerli arkadaşlarım, Saym Bozatlı, «Neden 

Başbakan davet edildi de, bu Sayın Demirel'in döne
minden önceki işlemlerle ilgili idi, o dönemde gö
rev yapan kişiler davet edilmedi?» diye bir soru 
sordular. 

Değerli arkadaşlarım, soru iki bölümden ibaret. 
Birincisine cevap yeniyorum: Komisyon, Saym Baş
bakan Süleyman Deımrel'i. çağırıp dinleme gereğini 
duymuştur» Ben de, Başkan olarak, Sayın Demirel'e 
bir yazı yazdım; Sayın Demireri çağırdık ve Sayın 
Demirel'de gelmedi. Olay bu, gerçek bu. 

Şimdi, Sayın DemireL İçtüzüğün 103 ncü mad
desine, göre, yerine bir diğer şahsı çağırabilir mi, 
çağıramaz mı? Saym Seyfi Öztürk'ten gelen bir 
yazıda değerli arkadaşlarım.;. 
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NECDET EVLtYAGİL (Ankara) — Uçak ka
çırdı o istanbul'da. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil... 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — ... «içtüzüğün 31 
nci maddesine göre, «Ben gelebilirim Başbakanın 
yerine» diyor Sayın Seyfi öztiirk. Demin de - zama
nınızı almamak için okumuyorum- beyan ettim, 
içtüzüğün 31 nci maddesi, Anayasanın 88 nci mad
desine göre kurulan Komisyonumuzu bağlamamakta
dır. İçtüzük, Komisyonumuz için Özel, 103 ncü 
maddeyi tahsâs etmiştir. O maddede, ilgilisini, Ah-
medi, Mehmedi, Süleyman Demirel'i çağırabilme 
yetkisini vermiştir. Komisyonumuz bu görüşe var
mıştır ve o nedenle de Sayın Seyfi Öztürk'ü dinle
memiştir. 

Cevabım bu efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECDET EVLtYAGlL (Ankara) — Uçak ka

çırdı o İstanbul'dan. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Biz de bilgisine 
başvuracaktık efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nadir LâtiF İslâm» buyurun 
sorun. x 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Efendim, 
benim önergemin vakti geçecek diye istical ediyo
rum; Lütfederseniz, izah ederseniz mesele kalma
yacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeniz hakkında, 
suallerden sonra görüşeceğiz, önergenizi kabul 
edip etmeyeceğimi ondan sonra söyleyeceğim. 

Sayın Sanlı, soru zatı âlinizin. 
ALI SANLI (Burdur) — Bu Lockheed olayı, 

Amerika'da da hükümet düzeyinde meydana çıkarı
lan bir olay değil, Parlamentonun el koyduğu bir 
olay.i Türkiye'de de bu olayı Parlamento ete al
malıdır. 

Hükümetler arası bir düzeyde yapılan anlaşmala
rın sonucu, ortalığın aydınlanmadığı göz önünde. 
Parlamentolararası düzeyde yapılabilecek ilişkilerle 
sonuç atmak mümkün olduğunu, Başkan, daha ön
ce başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler ver
di. Yalnız, bir şartla» izin verme olanağı var mı
dır? O da şudur: Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, 
Amerikan Senatosundaki veya Temsilciler Meclisin
deki Lockheed Komisyonuna, bizden gelecek ilgili
lere bilgi verilip verilemeyeceğiıııin veya davet edi
lip edilmeyeceklerinin sorularak şarta bağlanarak 
izm isteminde bulunabilirler mi? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sanlı, izini kim 
isteyecek, ben sualinizi anlayamadım. 

ALI SANLI (Burdur) — Millet Meclisi Başkan
lığına böyle bir talepte bulunabilirler mi? 

BAŞKAN — Yani kendileri... Oraya tevcih edi
yorsunuz, tamam; teşekkür ederim. 

ALI SANLI (Burdur) — ikinci sualim : 
Hükümetlerarası düzeyde, Amerika'dan gönderi

len paketlerin, Türkiye'ye gelen kesimini Komisyon
dan saklayan bir Hükümetin, oradaki Dışişleri tem
silciliğine, daha serbest hareket etmeleri ve gelen Ko
misyon üyelerine yardım etmeleri konusunda talimat 
verebileceğine Komisyon Başkam inanıyor mu? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Sayın Sanlı'nın, birinci sorusuna cevap veri
yorum efendim : Biz, Yüce Meclisimiz kararım ver
dikten sonra Millet Meclisi Başkanına elbette başvu
rup, bu resmî Komisyonun bir parçasının, bir bölü
münün Amerika'ya gidip, belirli konuda araştırma 
yapacağına ilişkin müracaatımızı yapıp, ondan da 
gerekli yerlere, mercilere, Başbakanlık da, Dışişleri 
Bakanlığı da dahil olmak üzere, gerekli direktif ve 
yazılan yazmasını talep edeceğiz. Buna hakkımız ol
duğu kanaatindeyim efendim. 

İkinci soruya, müsaade ederseniz, cevap vermek 
gereğini duymuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaatlı, buyurun sualinizi efendim. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

Türkiye'de bağımsız yargı organları vardır. Konu, 
aynı zamanda, yargı organlarının da konusudur ve 
yargı organları konuyu ele almışlardır. Komisyon 
Başkanı, Hükümetten bilgi alamadığını ifade etmiş
tir. Hükümetten bilgi almak maksat olduğuna göre, 
bu bilginin yazılı olarak istenmeyip, mutlaka şifahî 
olarak istenmesindeki maksat ve sebep nedir? (C.H.P. 
sıralarından, «Ne alâkası var?» sesleri) 

İkincisi : Bu Komisyon, aynı zamanda, belge ala
madığını ifade ediyor. Bu, Türkiye'ye intikal eden 
belgeler, adlî mercilere de intikal ettiğine göre, Ko
misyon, adlî mercilerdeki bu belgelerden bilgi edin
mek yolunda bir teşebbüste bulunmuş mudur? 

Şayet bu imkânlardan yararlanılmamış ise, Ko
misyon, Amerika'ya ne sıfatla ve hangi makamı mu
hatap alarak gidecektir? Şayet Komisyon Amerika' 
ya gidecekse, Komisyon üyeleri arasında meramını 
ingilizce olarak anlatabilmek iktidarında olanlar var 
mıdır veya kimler olacaktır? 
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Amerika'ya Komisyon göndermekte, bazı ze
vatın turistik seyahat arzulan olmuş mudur? 

BAŞKAN — Efendim, o hususu söylemenize ge
rek yok; sadece sual soruyorsunuz. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, sayın arkadaşımın, konuşmalarımı fazla dinle
mediği anlaşılıyor. 

Biz, Hükümetten yazılı da istedik; eğer lütfeder 
incelemek gereğini duyarlarsa, dosya burada kaç ya
zı ile talep ettiğimiz burada. Yazılı cevap alamayınca, 
işi bir de Sayın Başbakanın Komisyonumuza şeref 
vererek bilgi vermesi tarzına dönüştürmeye çalıştık. 

Değerli arkadaşım ikinci bir soru soruyor : «Ne
den Hükümetten istediniz de, adlî merciden isteme
diniz?» 

Parlamentonun içinden çıkan bir hükümetten is
temek kadar doğal bir şey olamaz da, onun için adlî 
merciye gitmeyi gereksiz bulduk sayın üye. 

Üçüncüsü, dil meselesi : Bu çok çirkin bir kopm-
leks... Parlamento üyelerinin, komisyonlara seçilen 
üyelerin uluslararası bir seyahate gidip, böylesi bir 
araştırma yapmakla görevli parlamento üyelerinin dil 
bilmeleri gereğini ben şahsen duymuyorum. Bu ge
reği duymak hiç de yararlı değil. 450 tane parlamen
to üyesinden, Millet Meclisi üyesinden hangisi gider
se buradan, Amerika'da yetki ile bu konuyu araştı
racağı inancındayım. Bir arkadaşımın söylediği gibi, 
Amerika'dan gelen senatörler, Temsilciler Meclisi 
üyeleri, burada, yanlarında Türkçe bilen tercümanla
rı ile dolaşıyor. Bu kompleksten Komisyonumuz 
kendisini sıyırmıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kitaplı... 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

birinci sualim Komisyondan, İçtüzüğün yanlış anla
şılıp anlaşılmadığı merkezinde. 

1. -r- Başbakanın, vekillerini, yerine teklif ederek 
göndermesihdeki murat, memur sınıfı içindir. Hâlbu
ki Başbakan, Başbakan Yardımcılarından sayın tem
silcisini göndermiştir. Dolayısıyle, Başbakan siyasî 
bir temsilcisini göndermiştir. Bu her zaman mümkün
dür ve vakidir. Acaba ikisini birbirine mi karıştırı
yor? Sualin biri bu. 

Vekil, yerine birisini gönderirse, bu memurdan 
birisidir. Halbuki Başbakan, Devlet bakanlarından 
birini gönderdiği zaman, bu, Hükümetin içinde, ya
ni siyasî mesuliyeti olan birisidir. Üstelik Başbakan, 
Bakanlar Kurulunun başkanıdır. Dolayısıyle, bütün 

bakanlar aynı mesuliyetin altındadır. Acaba Başkan 
bu iki hususu birbirine mi karıştırıyor? 

2. — Komisyon Başkanı, bu anlaşmaları, Türkiye 
ile yapılan anlaşmanın, diğer ülkelerle Amerikan 
Hükümetinin yaptığı anlaşmaların aynı olduğunu bi
liyor mu? 

3. — Bu anlaşmanın, kendilerine verilen cevapta 
da yazıldığı üzere, Amerikan Adliye Bakanlığı ile Türk 
Adliye Bakanlığı arasında - Dışişleri vesair bakanlık
lar yok - kanunî soruşturma, kovuşturma yapacak, 
ya da yardım anlaşması başlığı altında yapıldığını 
biliyor mu? 

4. — Acaba, bu dördüncü sualimin asıl özü, di
ğer ülkelerle yapılan anlaşmalarla bu anlaşmanın ne 
farkı vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, sayın Kitaplı'nın... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Daha bitmedi. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Özür dilerim efen
dim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan 
birkaç defa basın toplantısı yaptı Komisyon Baş
kanı olarak. Kanaatimce, zamanında bu vazifeyi 
deruhte ettiğim için de hasbelkader, böyle önemli 
meselelerde komisyon adına konuşacak başkanın, 
komisyondan karar alması iktiza eder. 

Acaba basın toplantısı yapmadan önce Komis
yonun kararını istihsal etti mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Kitaplı, «Hükümet, vekil olarak bir me
muru kendi yerine gönderebilir, o ayrı iştir; fakat 
bir bakam, Başbakan Devlet Bakanını gönderebilir, 
acaba bunları birbirine mi karıştırıyor Sayın Baş
kan?» buyurdular. 

Sayın Kitaplı, değerli arkadaşlarım, karıştıran ben 
değilim, Hükümet konuyu birbirine karıştırmıştır; 
Hükümet, İçtüzüğün 31 nci maddesinden hareket et
miştir. Sayın Seyfi öztürk'ün yazdığı mektubun, de
min bir cümlesini okudum; İçtüzüğün 31 nci madde
siyle uzaktan yakından Komisyonumuz ilgili değildir. 
İçtüzüğün 103 ncü maddesi, «İlgililerini çağırır, il
gilisini çağırır, dinler» ibaresini kullanmaktadır 

— 320 — 



M. Meclisi B : 23 23 . 12 . 1976 O : 1 

Onun için, biz, ilgilisi de Başbakan, Türkiye'de bir 
tanedir ve Başbakan Sayın Süleyman Demirel'i ça
ğırıp dinlemeye karar vermiştir. Komisyonumuz, 
zapta böyle geçmiştir, stenograflar böyle tespit et
mişlerdir; Sayın Süleyman Demirel kendisinin çağı
rıldığı bir yere bu madde karşısında bir başkasını 
çağıramaz. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci soru : Sayın Kitaplı, 
«İtalya ile, Japonya ile, Hollanda ile yapılan anlaş
malarla, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında yapılan anlaşmalar aynı mı?» buyuruyorlar. 

Büyük bir ayniyet söz konusu, ufak tefek değişik
likler olabilir; ama genel hatlarıyle birbirine çok ben
ziyor. 

«Anlaşmaları biliyor mu? Bu yapılan anlaşmayı, 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri...» 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Öbürleri dahil. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Türkiye ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşmayı 
çok iyi biliyorum; üstelik de onunla ilgili uygulama 
yapıyoruz, diğerlerini de imkânımız ölçüsünde ince
leyip, değerlendirmeye çalıştık ve o nedenledir ki, 
Parlamentodan bir grupun Amerika'ya gitmesinde 
yarar umduğumuzu belirttik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Emre?... 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Daha 

önce arkadaşlarım sual sordular bu konuda, ben sor
mayacağım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu Hükü

metten evvelki Hükümet zamanında Amerikan Lock
heed Firmasından satın alınan tayyareler hakkında 
araştırma yapılmasını ve neticeye ulaşılmasını ben de 
istiyorum. Fakat, bu araştırmanın usulüne göre ya
pılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sual, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu maksat

la şu üç suali Sayın Komisyon Başkanından soruyo
rum : 

1. — Komisyonun Amerika'ya gitmesinden ev
vel, Türkiye, Millet Meclisi Başkanlığının, Amerika 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına, Türkiye Millet 
Meclisi Araştırma Komisyonunun araştırma maksa-
dıyle Amerika'ya geldiğinde, Amerikan Temsilciler 
Meclisi Başkanlığının yardımcı olup olamayacağının 
sorulması lâzım değil mi? 

İkincisi : Amerika'dan alınacak, Amerika Tem
silciler Meclisi Başkanlığından alınacak cevaba göre 
Yüce Meclisimizin karar alması daha isabetli değil 
mi? 

Üçüncü sual: Aksi halde, böyle bir yazışma ol
madan gidildiği takdirde, orada menfi bir şekilde 
karşılandığı takdirde, Yüce Meclisimiz için bu gidiş 
büyük bir skandal ve abes olmayacak mı? 

BAŞKAN — Bunlar soruldu Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sual: Ko
misyon Başkanı, beyanatında, Türk Hükümeti adına 
Komisyonda beyanat veren Adalet Bakanının birin
ci haber paketi hakkında bilgi verdiğini ve fakat ikin
ci paket hakkında bilgi vermediğini, açıklama yap
madığını beyan ettiler. 

Adalet Bakanının matbuatta çıkan beyanlarından 
öğrendiğime göre, Adalet Bakanı, Türk Hükümeti ile 
Amerikan Hükümeti arasındaki haber mübadelesine 
ait anlaşma nedeniyle ikinci paketi açıklayamadığını, 
bunun hakkında kâfi bilgi veremediğini, bu hususta 
yazışmalarımızın devam ettiğini, oradan müspet ce
vap geldiğinde ikinci paket hakkında biîgiyi verece- . 
ğini beyan etmiş olmasına rağmen, Komisyon Başka
nının, Hükümeti itham ederek, «İkinci paket hakkın
da Hükümet bilgi vermiyor» diye burada Meclisi iğ
fal etmesi doğru mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sa
yın Tosyalı'mn sadece son sorusuna cevap vermek 
gereğini duyuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Diğerlerine 
yok mu? 

BAŞKAN — Diğerleri cevaplandırıldı daha evvel 
Sayın Tosyalı. 

Başka sayın üyeler sordular, Sayın Komisyon 
Başkam cevap verdi. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, Sa
yın Tosyalı bir noktada yanılıyor. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de, Millet Meclisi de bir yere, görevli, 
Parlamento içinden çıkacak bir heyet gönderirken 
izin almaz. Onun ayrı diplomatik yolları vardıc, «İzin 
talebinde bulunur Meclis Başkanı» diyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iki uzvu da izne tabi olarak 
gezrler düzenlemez, resmî heyetler göndermez. 

Son sorusu kanaatimce cevaba değer. Sayın Tos
yalı'mn beni dinlemediğini anladım. Adalet Bakanı 
ne birinci paketle ilgili açıklama yaptı, ne de ikinci 
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paketle ilgili, «Açıklama yapamam; Amerika Birle* 
şik Devletlerinden şöyle - böyle yazı geldi, gelmedi» 
tarzında beyanda bulundu diye ben basında bir şey 
görmedim, böyle bir şey çıktığını zannetmiyorum. 

Birinci paket zaten bize geldiğine göre, Adalet Ba
kanının birinci paketi gizli oturumda bize açıklaması 
diye bir durum söz konusu değildir. Adalet Bakam 
sadece ikinci ve üçüncü paketleri gönderip gönder
meme konusunda Komisyonumuzun üyeleriyle tartış
mıştır. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başka

nım, Adliye Bakanım da dinlememiz lâzım burada. 
BAŞKAN — Sayın Dirjk, buyurun efendim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkanım, Ko
misyonun talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanı ve Başbakanlığı bilgi vermek üzere yetkilisini 
komisyona gönderdiği halde, bunu dinlemeyen ve 
Adalet Bakanlığı elindeki, paketleri, çeşitli nedenlerle 
inceleme fırsatını bulamayan, yani Türkiye'deki bel
geleri incelemeyen ve incelemeden Amerika'ya I't-
mek isteyen bu Komisyonun gezisi, acaba bir turis
tik gezi olmayacak mıdır? (C. H. P. sıralarından gü
rültüler). 

Bu bir turistik gezi olacağına göre, bunun maddî 
ve manevî zararlarının ceremesi ve vebali şu Mecli
se yüklenmiş olacak mıdır? 

Yine bu Komisyon, Meclisimize niyabeten gide
ceğine göre, ancak ve ancak Amerikan Parlamento
sunun davetsiz misafiri sayılacağına nazaran, bu bizi 
ve Meclisimizin onurunu kıran bir hadise, bir durum 
yaratmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Dirik, bundan sonraki sualle
riniz de böyle ise... Lütfen!, diğer arkadaşlarımızın 
sorduğu ve cevaplandırılan hususları değil, yeni bir 
şey soracaksanız sorun, lütfen efendim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Evet, Sayın Başka
mın. Sayın Komisyon Başkam bazı şeylere cevap 
vermediler. Tereddüt içerisinde kaldım. Biraz sonra 
da oylarımızı kullanacağız. 

Bu bir turistik gezi olacak mıdır, olmayacak mı
dır? Bunu soruyorum. 

Türkiye'de iş yapmayan, Türkiye'de dalga geçen, 
paketleri incelemeyen bu Komisyon, Hükümet Baş
kanına,.. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, Sayın Dirik, Komisyo
nu eleştiriyor musunuz, yoksa sual mi soruyorsunuz? 
Lütfen... 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sual soruyorum. 
BAŞKAN — Lütfen sual sorun. Yani, savsakla

dığı mavsakladığımn müzakeresini yapmıyoruz. Sizin 
aydınlanmanız için, Komisyon Başkanından sual sor
mak için söz verdim, lütfen sual sorun. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı ve Başbakanlığı, bilgi vermek üzere Ko
misyon davet ettiğinde, yetkili gönderdiği halde, bu
nu dinlemeyen Komisyon dalga geçmiş olmamakta 
mıdır? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bu arkadaşlarımızın 

gidişi turistik bir gezi olacaktır. Davetsiz üyeler, 
Amerikan Parlamentosunun davetsiz bir misafiri ol
mayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Dîıik, Sayın Dirik, bu şekil
de devam ederseniz, sizi konuşturmamak mecburiye
tinde kalacağım. 

Sual soracak mısınız, eleştirmeye devam mı ede
ceksiniz, bunu öğrenmek istiyorum. 

Tamam mı? Sualiniz bunlar mı efendim? 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sual soruyorum; ama 
Komisyon Başkanı anlayabilecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, şu ana kadar sual sordu
ğunuz kanaatinde değilim, Yalnız eleştirme yapıyor
sunuz. Sualiniz varsa, lütfen sual olarak söyleyin. 
Sual müessesesini suiistimal etmeyin, rica edeyim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ben ce
vap vereyim isterseniz. Başbakan Demirel, bu yolsuz
luklara... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, sizin cevap verme yet
kiniz yok, lütfen susun. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Eğer Amerikaya git
me kararı verilirse, kanaatimce, bu Komisyon turis
tik bir gezi yapacağından... 

BAŞKAN — Bunları çok söylediniz Sayın Dirik, 
çok fazla söylediniz ama. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — ... Komisyon Başka
nının Amerika'ya tek başına gitmesi mümkün mü
dür, değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, ev
velâ, zatı âlinizden bir hususu talep ediyorum efen
dim. 

Şimdi konuşan Sayın Yücel Diıik, Parlamentoya 
niyabeten görev yapan Komisyonumuza hakaret et
miştir. Bu sözlerini lütfen geri aldırınız. 
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Komisyonumuz dalga geçmez, Komisyonumuz se
çildiği günden beri görev yapıyor; ama kimlerin gö
revini yapmadığı - aynı kelimelerle cevap verip, aynı. 
seviyeye inmek istemiyorum • ortadadır. 

İkinci husus, «Komisyon Başkam acaba sorula
nım anladı mı, anlayabildi mi?» dedr. Esasında Sayın 
Yücel Dirik'inki soru değil, Komisyona ve Komis
yon Başkanına hakaretti. Hakaretlerinizi de anladım 
efendim, anladım. 

YÜCEL D|RİK (İzmir) — Değil efendim, katiyen 
düşünmem. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Dirik'in ko-, 
nuşması sırasında, Başkanınız olarak, görüşmelerine 
ve ifadelerine razı olmadım, kendilerini uyardım, mü
dahale ettim; ama buna rağmen söylemekte devam 
eden sayın hatibin, sayın milletvekilinin ağzını ka
patmak gibi bir imkâna da sahip değilim. 

Sanıyorum görevimi yapmaya çalıştım. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sözünü; yani... 

BAŞKAN — Sözlerine razı olmadım efendim. Si
ze sual sormak şeklinde değil, eleştirme şeklinde ka
bul ettim ve razı olmadığımı söyledim; ama kendi
leri devam ettiler, sual olan kısmını da siz cevaplan
dırdınız; mesele bununla kapanmıştır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sö
zünü geri alsın Sayın Başkan. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümet buraya çıksın 
da ondan sual soralım biraz da. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ezman. 
Sayın Ezman, lütfen, sizden de rica edeceğim, 

sadece sual sorun, yeni tartışmalara meydan verme
yelim* 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Bingöl) — Mil
let Meclisimizin veya ona niyabeten Komisyonumu
zun, Amerikan Meclisleri vasıtasıyla ilgililerden doğ
rudan doğruya sual sorma, tahkikat karşılığı isteme 
hakkı varsaki, ben bunu bilmiyorum, Sayın Başka
nın iyi bilmesi lâzım her şeyden önce - direktman, 
doğrudan doğruya Meclisten Meclise ve Meclisler 
kanalıyla ilgililerden sual sorma, tahkikat yapma yet
kisi varsa, bunu şimdiye kadar niçin yazılı olarak 
yapmamışlar da, hemen ilk safhada birinci derecede 
altı arkadaşın gitmesi düşünülüyor? 

Oraya gitmekle acaba oradaki Amerikan mah
fillerini tehdit mi edecekler? Yani bundan ne fayda 
umacaklardır? Başbakanı araya sokmadan veya di
ğer bakanlıkları araya sokmadan tahkikat imkânı 

varsa, bu doğrudan doğruya yapılır, sualler sorula
bilirdi. Buna neden tevessül edilmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Soruya cevap ver
miyorum efendim, 

BAŞKAN — Evet, daha evvel aynı istikamette 
cevaplandırıldı* 

Sayın Ketenoğlu, buyurun efendim, 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
Efendim, buradaki görüşmelerden anlaşılmaktadır ki, 
mesele iki yönden ele alınmıştır. Biri, adlî makam
larca, diğeri Meclisçe, Parlamentoca. 

Adlî makamlarca mesele ele alındığına göre, Hü
kümetin, elinden geleni, üzerine düşeni yapmaktan 
ne suretle kaçındığının nasıl anlaşıldığını rica ede
ceğim . 

Aynı zamanda, Tüzükte «İlgililer çağırılır ve-dhv 
lenir» deniyor. Bir tahkikat konusu, bir rüşvet ko
nusu olduğuna göre, Başvekilin bu konuyla ne su
retle ilgisi tespit edilmiştir? 

İkincisi : Yine, Parlamento olarak tahkikat yapıl
dığına göre, araştırma yapıldığına göre, Parlamento 
tahkikatı, yahut da araştırması, adlî makamlardan, 
bilgi için evrak istemek suretiyle devam edebıür. Bi
naenaleyh, işte bunun yapılması, askerî makamlar ve
ya askerî savcılıklardan, - hangisindeyse evrak, bun
lardan - Adalet Bakanlığından devredilen dosyalar
dan, evraklardan bu tahkikat yapılabilir. 

İkincisi : Parlamenter tahkikatın araştırılması ya
pıldığına göre, doğrudan doğruya Parlamentoca Ame
rika Parlamentosuna başvurularak gerekli malumatı 
ve gerekli evrakın istenmesi, celbetmesi mümkündür. 
Bunu, bu açıdan niçin yapmamışlardır? Bunu rica 
ediyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ketenoğlu. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Ketenoğlu'nun 1 nci soru
su, «Hükümetin, bu Lockheed konusundaki rüşvet 
olayı üzerinde çalışmasında gecikmeler olmuştur id
diası var. Bu neye istinat ediyor?» tarzındaki sorusu, 
eğer yanılmadıysam..^ 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
Lockheed ile ilişkisi... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — İkinci sorunuz, 

! evet.... 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, olay Churh tarafın
dan dünya kamuoyuna açıklandığı günden bu yana 
aşağı yukarı 1 yıl geçti. Bir tek Türkiye'de, rüşvet 
alan var mı, yok mu; varsa kim, bulunup ortaya 
çıkarılmadığı için, Komisyonumuz, büyük bir ge
cikme olduğu kanısındadır. 

İkinci sorunuz : «Başbakanın, Sayın Süleyman 
Demircl'in bu işle ne ilgisi var?» 

Başbakan Sayın Süleyman Demirci bu işle, icranın 
başı olduğu için, çalışmalar hakkında bilgi almak 
üzere Sayın Başbakanı Komisyonumuza rica etmiş, 
davet etmiştik: «Amerika Birleşik Devletleriyle an
laşma çalışmalarınız nasıldır? Elinizdeki belgeler ne
lerdir ve bu konuda ne gibi girişimleriniz olacak? 
Sonuca nasıl gideceksiniz?». Bunları açıklamak üzere 
Sayın Başbakanı çağırmıştık. Efendim.. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
_Lockheed meselesi ile ilgisi? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Ketenoğlu, 
siz Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptınız; Loockheed'-
le ilgisi var diye... 

BAŞKAN — Başkanlığı efendim, Başkanlığı.. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Başkanlığı yaptı
nız. Lockheed'le ilgisi var mı diye bir soru sorulabi
lir m!? Rica ederim yani. Ben bu soruya cevap bile 
vermiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, siz sorulmuş suallere 
cevap verin, müdahalelere lütfen cevap vermeyin. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, Sayın 
Başbakandan, biz, Hükümet olarak çalışmaları konu
sunda bilgi almak üzere Başbakanın Komisyona şe
ref vermesini rica ettik. Lockheed'le ilgisi olup ol
madığı konusunda herhangi bir sorunun dahi sorul
masının caiz olmadığı kanaatindeyim. 

Cevabım bu kadardır efendimi 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — 
Daha var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar cevap veriyor
lar. Sayın Ketenoğlu 3 tane sual sordunuz, Sayın 
Alpaslan da cevaplandırdı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Söyleyeyim Sayın 
Başkan. Anladım Sayın Ketenoğlu. 

«Evvelâ, niye yazışma yolunu tutmadınız Ame
rika Parlamentosuyla?» 

Ona Komisyon gerek görmedi efendim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş

kan, benim de sorularım var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Amerikan Hükümeti veya yetkililerinin, bu Ko
misyonu tanımadığı veya tanımayacağı iddiası var. 
Bu iddiadan Komisyon Başkanımızın haberi var 
mıdır? Haberi varsa, Komisyon Başkan ve üyelerinin, 
bu ana kadar Amerikan Hükümeti ile, hiçbir Ameri
kan Hükümeti yetkilisi ile muhatap olmadıklarına 
göre, bu iddia nereden çıkmıştır? Bu konu hakkında
ki iddiaları öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN —- Efendim, ne iddiası var? Bir resmî 
merciden mi, matbuattan mı? Bu iddia nereden? 
Siz, sorduğunuz şeyin kaynağını söyleyin de.. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Kaynağını 
bilsem sormayacağım. 

BAŞKAN — Kaynağım bilmediğiniz şeyden na
sıl haberdar oldunuz Sayın Yüceler? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Meclis ku
lislerinden. 

BAŞKAN — Ha.. Tamam, kaynağı Meclis ku
lisleri mi? Onu tespit edelim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Bu konu
da bir bilgisi var mıdır? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin, Türkiye'den Millet Mecli
sinden resmen seçilmiş ve bu konuyu araştırmak 
üzere Amerika'ya gönderilen bir heyeti tanımaması, 
tanımayacağı yolunda Komisyonumuza ulaşmış res
mî, ya da gayri resmî bir bilgi yoktur efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Adalet Ba
kanının Komisyonda böyle bir iddiası olmuş mu
dur? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Cevabım bu ka
dar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkanım, Sayın Komisyon Başkanının Meclise ver
diği bilgilerden sonra. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, bi
raz öne rica etsek, duyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, biraz ileriye ge
lip konuşmanız mümkün mü? Rica etsem, 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkanım, Sayın Komisyon Başkanının Genel Ku
rula verdiği bilgilerden sonra, sorulan soruların bir
çokları aslında Meclis adına denetim görevini yap
makla görevlendirilmiş bir Komisyonun denetlenme
si şekline dönüştü, asıl denetlenmesi gereken Hükü
metin bulunmadığı bir oturumda. 

Ben aynı hataya düşmeden, kısaca sorularımı yö
neltmek istiyorum. 

Lockheed rüşvet olayıyla ilgili Japonya'da, İtalya' 
da, ve Hollanda'da bugün sonuca bağlanmış olan 
araştırmalar yapılmıştır. Bu üç ülke de kendi araştır
malarını yaparlarken, Amerikan Hükümeti ve Ame
rika'nın diğer yetkili kuruluşlarıyla anlaşmalar yap
mışlardır. Türkiye'nin de bunlara benzer bir anlaş
ma yaptığını Sayın Komisyon Başkanının izahatın
dan anlıyoruz. 

Şimdi italya'nın, Japonya'nın ve Hollanda'nın 
yaptığı anlaşmalarla, Türkiye'nin Amerikan Hükü
metiyle yaptığı anlaşmalar arasında bir fark var mı
dır? 

Bu fark hangi sebeplerle meydana gelmiştir? Bu 
anlaşma metinlerinden Komisyon haberdar edilmiş 
midir? Yani, anlaşmayı yapan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Araştırma Komisyonuna, Amerika ile ya
pılmış olan anlaşmanın metnini vermiş midir? Diğer 
yabancı ülkelerin Japonya'nın, Hollanda'nın ve İtal
ya'nın yapmış olduğu anlaşma metinlerinden Komis
yonun bilgisi var mıdır? Bu ülkelerin yaptığı anlaş
malarda Parlamento komisyonlarına da bilgi verile
ceği hususu dercedilmiş midir? Türkiye ile Amerika 
arasındaki anlaşmada böyle bir hususun yer almayı
şının sebebi nedir? Bu konuda Komisyon Başkanı
mızın bilgileri var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Alpaslan. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, sayın Korkmazcan'ın birinci sorusunu Sayın 
Kitaplı da sanıyorum sormuştu; sanıyorum benzer
likleri çok, fakat aynı değil, özellikle İtalya'da an
laşma hükümetler arasında yapılmış, ancak bilgi ve 
belgeleri komisyon değerlendirmiş. Japonya'yı tam 
kesin olarak bilemiyorum. Hollanda'da da bildiğim 
kadarıyla bütün belgeler komisyona tevdi edilmiş, 
komisyon Prensin suçlu olduğunu ortaya çıkardı. 
Şimdi tabiî bizim Hükümetimizle Amerika Adalet 
Bakanlığı arasında yapılan anlaşmayı biliyoruz, Res

mî Gazetede de yayınlandı. Diğer ülkelerin anlaşma
larını harfiyen bilemiyorum. İtalya Büyükelçiliğine 
gittim, onlar bana teleksten bir özet istediler. O özet 
elimde. Hollanda Büyükelçiliğinden de aynı tarzda 
bilgiler aldım. Ama resmen, bu devletlerin yaptığı 
anlaşmalar hakkında elimizde resmî anlaşma metin
leri yok. Hükümet de bu anlaşma metinlerini maale
sef bize vermemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kılıç. 
İL YAS KİLİÇ (Samsun) — Sualimin cevabı bi

raz evvel verildi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Öyle mi? efendim. 
Buyurun Sayın Sükan. 

, FARUK SÜKAN (Konya) — Efendim; gerek 
Japonya, İtalya, Hollanda'da Amerikan Hükümeti ile 
Lockheed konusundaki anlaşmalar, doğrudan doğru
ya Parlamentolardaki tahkikat komisyonlarına yet
ki tanımıştır. Şimdi, bizim Resmî Gazetede çıkan, 
Hükümetimizle Amerikan Hükümeti arasındaki an
laşmada sarih olarak, diğer memleketlerde olduğu 
gibi Parlamento Tahkikat Komisyonuna hak ve bel
gelerin, her türlü gizli evrakın verilmesi yolunda bir 
yetki tanınmış mıdır? Anlaşılıyor ki, böyle bir anlaş
ma diğer memleketlerde olduğu gibi, bizde mevcut 
değildir. Bu itibarla, Komisyon Amerika'ya dahi git
se, Türk Devleti istiskale maruz kalır. Çünkü, evvelâ 
bu meselenin halledilmesi lâzımdır. Diğer memleket
lerde olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tah
kikat Komisyonunda daha önceden bu hakkın tanın
ması yolunda anlaşma yapılması iktiza ederdi. Bu 
hususta malumatları var mı? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Efendim, sayın 
Sükan, sarih yetki, yani Amerika Birleşik Devletle
rinden gelen bilgi ve belgeleri incelemek gerekli gör
düğü zaman bilgileri kaynağında almak, incele
mek, yetkilileriyle görüşmek gibi Türkiye ile Ameri
ka arasında yapılan anlaşmada bir ibare var mı, sa
rih bir ibare var mı, diyor. Sarih bir ibare olmadığı 
için Sayın Sükan, sıkıntımız oradan ileri geliyor. An
cak, son olarak görüştüğümüz Sayın Adalet Baka
nının beyanı ile Parlamento Komisyonunun Sayın 
Sükan'ın belirttiği tarzda bir yetkiye sahip olduğu
nu, her türlü bilgi ve belgeyi inceleme yetkisine sahip 
olduğu tarzında bir yazıyı da Amerika Birleşik Dev
letlerine yazdıklarını belirtti efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan, si
zi hayli yorduk, teşekkür ederiz efendim. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan su- l 
alim var, sual soracağım. I 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, yalnız size mahsus 5 
olmak üzere,' çünkü sayın hatibe kürsüden ayrılması- I 
m işaret etmiştim. Biraz geç kaldınız, görmedim. I 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Üç defa söz is
tedim. I 

BAŞKAN — Ben tespit edemedim, özür dilerim; I 
Peki buyurun. I 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Efendim, Sayın 
Başkan bir soruya cevap arz ettiği zaman dediler ki: I 
«Amerika'dan yazılı bir yazışmaya lüzum görmedik.» 
Madem yazılı bir görüşmeye lüzum görmemişler sey- I 
yahate nasıl lüzum gördüler? Bir yazışma olsaydı da, I 
bir ışık görülseydi de, Komisyon üyelerinin mahal
line gidip daha iyi tetkik edecekleri ve kendilerini, 1 
tenvir edeceği, kanaati bizde uyanmış olurdu. Ama I 
sayın Başkan, yazışmaya hiç lüzum görülmediği hal- I 
de gitmeye nasıl lüzum görüldüğünü ve karar aldık
larını anlayamadım, bunu açıklarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Dağdaş'ın sorusuna cevabı
mı veriyorum. 14 Nisan 1976 günü Amerikan Baş
kanı Ekselans Ford'a Komisyonumuz bir yazı yaz
dı. Aynı gün mektup Amerikan Başkanına iletildi ve 
Komisyonumuza da Amerikan Büyükelçiliği tarafın
dan «Mektup Amerikan Başkanına iletilmiştir» diye 
bilgi verildi. Arkasından da 4 Mayısta Amerikan 
Başkanı adına hukuk danışmanı tarafından Komis- I 
yonumuza resmen cevap geldi. Cevap şu: «Amerika [ 
Birleşik Devletleri ile Türk Devleti Adalet Bakanları 
arasında anlaşma yapıldığı takdirde, bilgi ve belge- I 
ler verilecektir.» Buradan anladığımız kadarı ile eğer 
Sayın Dağdaş'ın mantığı ile ve daha önce konuşan I 
değerli arkadaşlarımın mantığı ile Amerikan Hüküme
ti, Amerikan Başkanı hareket etseydi; Amerikan Ada
let Bakanlığı ile Türk Adalet Bakanlığı bu konuda 
yetkilidir, sizin Komisyonunuzun yetkisini tamyamı-
yoruz; Adalet Bakanlığınızla muhabere yapın, tarzın
da bir cevap verilirdi. Oysa ki resmî cevap burada
dır. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Aynı ma
hiyettedir; anlaşma yapılırsa.. I 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla) — Buradan anlıyoruz I 
ki, Amerikan Hükümeti de Komisyonumuzun bu J 
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konuda yetkili olduğunu kabul etmiş bulunmakta
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Hükü

met, Hükümet? 
BAŞKAN — Sayın Sanlı, Hükümeti zorla çekip 

getirme yetkim yok benim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Göreve davet edin Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Uysal, buyurun, söz hakkı sizin. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, anla
şılıyor ki Hükümet bu işte bidayette ümidini kes
miş, bundan sonraki uğraşmalar abesle iştigaldir. 
Özür dilerim, hakikatleri vuzuha kavuşturmak için. 

BAŞKAN — Sayın Kıhç^ «Abesle iştigal» sözü
nüz Heyeti Umumiyeye ait değil tabiî değil mi? 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Hayır efendim, ha
yır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hükümete ait. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, bir hususu önce
likle bundan sonraki müzakerelere emsal teşkil et
memesi açısından belirtmek zorundayım. 

Sayın Başkan, Komisyon Başkanı burada, sanki 
Komisyon raporu hazırlanmış, yani İçtüzüğümüzün 
43 ncü maddesine göre müzakereye esas teşkil eden 
bir rapor varmış gibi, İçtüzüğümüzün 61 nci mad
desinin hükmüne göre soru yağmuruna tabi tuttuk. 
Gerçekte bir tezkere niteliğinde olan bir müracaatı, 
burada İçtüzüğün 73 ncü maddesi öngörülerek mü
zakereye açtınız. Oysa İçtüzük açısından, önce 64 ncü 
maddeye göre bir müzakereye tabi tutmanız gerek
mekteydi. Çünkü, «Acaba Türk Parlamentosu, 
Millet Meclisi kendi sınırlarının dışına, Türkiye hu
dutlarının dışına bir heyet gönderebilme hakkına 
İçtüzük açısından sahip midir, değil midir?», bu tar
tışılmalı idi. 

Siz, bu tartışmayı açmadan, 73 ncü madde gere
ğince bir tartışma açtınız. Emsal olmaması bakı
mından buna işaret ettim. Çünkü tartışmanın içine 
girdik. Yaklaşık olarak üç saatten beri burada ko
nuyu, sorunu tartışıyoruz. O bakımdan, sizin bura
daki uygulamanız çizgisi açısından ben de görüşle
rimi arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, müsaade eder misiniz? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen

dim. 
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BAŞKAN — Sayın İslâm'ın da bu istikamette 
verilmiş bir önergesi var. Önergeyi de görüşmelerin 
sonuna erteledim. Belki Sayın İslâm'ın önergesine 
zaman bakımından cevap verme imkânı kalmaya
cak. İkisini birden cevaplandırmış olayım. 

Başkanlığınızın görüşü şudur: 

Bu hadise, Türk Parlamentosunda ilk defa cere
yan etmektedir. İlk defa bir Komisyon yurt dışında 
tetkik yapmak için müsaade istemektedir. Pardon, 
ilk defa istemekte değil, daha evvel istenmiş ve yurt 
dışına gönderilmemiş olan emsaller vardır, fakat bu 
İçtüzüğün yürürlüğe girmesinden evveldir. Bu İçtü
züğün yürürlüğe girdiği andan itibaren de, iik defa 
böyle bir talep vaki olmuştur. Bunu Yüce Heyetiniz
de enine boyuna görüşebilmek için; daha doğrusu 
Yüce Heyeti teşkil eden sayın üyelerin bir kanaata 
varmaları için Komisyonun ve Hükümetin de söz al
ma imkânını temin etmek istedim. 

Halbuki, bahis buyurduğunuz 64 ncü maddeye 
göre müzakere açarsam; iki lehte, iki aleyhte dört 
sayın üyej'e söz vermek mecburiyetindeyim. Komis
yon ve Hükümet de buna dahildir. 

Bu arada şayet, daha evvel adı kaydedilmek şar
tı ile üç sayın üye söz alırsa, Komisyona veya Hü
kümete söz söyleme imkânı kalmayacaktı, bunu te
min etmiş olmak için.. Siyasî parti grupları adına -
Yüce Meclisin içinde dört tane siyasî parti grupu-
muz vardır - söz alanlardan daha evvel şahsı adına 
bir sayın üye söz almış olsa idi, siyasî parti grup
larından birine veya birkaçına söz verme imkânını 
bulamayacaktım. Bu meseleyi mühim telâkki etti
ğim için bir usul meselesi değil, Yüce Meclise ge
tirilmiş bir anakonu, esas mesele telâkki ederek 73 
ncü maddenin uygulamasını yaptım, bu hususu işa
ret etmek isterim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Yerimden birkaç cümle 
ile... 

BAŞKAN —• Efendim, zatıâlinizin önergesi üste
lik benim tutumum istikâmetinde de değil, Sayın 
Komisyon Başkanının tutumu halikında; «Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile, yani Meclis 
Araştırması ile Meclis Soruşturmasını birbirine ka
rıştırıyor» buyuruyordunuz. Onun için zaten muame-
yc koymama da imkân yoktu. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Efendim, 
yerimden bir hususu açıklamama müsaade eder mi
siniz? Önergemi açıklamak için değil.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa-
dt buyurun, Başkanlık olarak ben.. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Eğer 64 
ncü madde istikâmetinde müzakere açılmış olsa idi, 
belki sizin de tereddütle karşıiadığmız hususu vuzu
ha kavuşturacak ve geçen zamanın boşa gitmemesi 
ihtimali doğacak idi. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, müsaade buyurun. 
Başkanlığınız zamanın israf olunduğu değil, bilâkis 
kazanıldığı kanaatinde.. Bu kadar enine boyuna gö
rüşülmesinin.. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, gündemi açtığınız zaman bir beyanınız vardı, 
Ankara dışına Komisyonun gitmesi hususunda.. An-

! cak Komisyonun görevli olduğu celsede Sayın Uy-
sail b!r soru sordu; «Yurt dışına gidecek mi?» dedi. 

; Komisyon Başkanı ise, «Hayır» âiye cevap verdi 
i Komisyon Başkanının bu şekilde tasrihi var. Bu 
j meseleyi böyle bir tasrihe bağladıktan sonra, bunun 
| bit usul meselesi olarak görüşülmesi iktiza eder. 

j BAŞKAN — Sayın İslâm, müsaade buyurun. 
Bütün bunlar mülahaza edilerek ba müzakere açıl
mıştır. Yüce Meclisinizin yurt dışına gitmemek, An-

| kara dışına gitmek, yurt içinde kalmak kaydı ile ver-
! dlği bir yetki var, bu yetkiyi aşamadığım için bu mü

zakereyi açtım... 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş

kan.. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, tamam.. 

HASAN VAMÎK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Başkan, kürsüde hatip konuşurken buna nasıl mü
saade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
Sayın Uysal, müsaadenizi rica edeceğim. 
Usul halikında bir beyanda bulundunuz. Başka

nınız olarak bir açıklamada bulunmak zaruretini 
hissettim. Bu meyanda Sayın İslâm'ın da kendisinde, 
bîr tereddüt kalmaması için önergesi içine dahil et
tim, Esasen bu müzakerenin açılması da, Yüce Mec-
lisikilzin yurt içinde kalmak şartıyla yetki verdiğinden 
dolayıdır. Yoksa, daha evvel böyle bir kararı olma
saydı Yüce Meclisinizin, belki de Başkanlığınız bu 
izni de Yüce Meclise danışmadan vermek imkânını 
düşünebilirdi. 

Evvelce alınmış karara istinaden yeniden Yüce 
Meclisin tasvibine bu mesele arz edilmiştir. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
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Sayın Uysal, müsaade buyurun efendim. 
Sayın Komisyon Başkanına sual sorulması hu

susunda, İçtüzüğün 61 nci maddesinin son fıkrası ışı
ğı altında müsaade etmek mecburiyetindeydim. Çün
kü, dikkatle okursanız 61 nci madde; görüşmeler so
nunda hükümete ve komisyona sUal sorulacağını 
amirdir. 

73 ncü maddeye göre bir görüşme açtığımıza gö
re, elbetteki Komsiyon Başkanına sual sorulabilirdi. 
Sualin şeklinin eleştirme veya bilgi alma istikame
tinde olması da, tamamen sual soran hatiplerin tak
dirine taalluk eder. Teşekkür ederim. 

Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devam!a) — Efendim, 
ben bu konuya emsal teşkil ederse, bundan sonra 
tezkereler üzerinde de, çeşitli tezkere sahipleri veya 
komisyon başkanları izahat vermek durumunda kal
dıkları zaman, aynı veya başka biçimde sorularla kar
şı karşıya kalacakları düşüncesiyle ifade ettim bu
nu. Takdir tabiî Başkanlığındır. 

BAŞKAN — Bugüne kadar emsali olmamış bir 
harekettir. İnşallah bundan sonra da olmaz, bunun
la kalır efendim. 

.HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O artık 
bundan sonraki çalışma sistemine, düzenine bağlı 
bir husus olacaktır. Onun için ben belirttim Sayın 
Başkamın. Bundan sonraki Başkanlar, bu konuda 
müşkül durumda kalmasınlar diye. 

Teşekkür ederim efendim. 

Say m Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu konuyu gerçekte burada düşünüyoruz. Çeşitli 

arkadaşlarımız, grup sözcüleri, konu üzerinde görüş
lerini belirttiler. Bazı gerçekleri ortaya koydular. 
Gönül arzu ederdi ki; çerçeve anlaşmasını yapan 
Hükümet, yani Lockheed'le ilgili olarak Amerika 
Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında, 
bu olayla ilgili çerçeve anlaşmasını yapan Hükümet 
burada bulunsun ve bu konuda Yüce Meclisimize 
aydınlatıcı bÜgi versin. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Türkiye'de yok ki, 
burada bulunsun. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Üzülerek 
ifade etmek istiyorum ki, bu bilgilerden yoksun kal
dık. Dünyada Lockheed'le ilgili bir rüşvet olayı ce
reyan etmiştir. Bu olay patlak verdiği zaman, dün
ya kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Türkiye'nin de 
bu rüşvet haritası içerisinde olduğu ifade edilmişti. 

Şimdi 1 yıldan beri ulusumuz adına Meclisimiz, 
Meclisimiz adına görev yapan Araştırma Komisyonu 
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j rüşvet alanların ismüerini hâlâ açıklayamamıştır. Bu 
{< isimler dünyada açıklanmıştır. Amerika'dan doğan 
! rüşvet haıitasıaa Türkiye de dahil edilmiştir, söylen-
ı mistir, ortaya konmuştur; fakat biz Türkiye'de rüş-
| vet alan kamu görevlilerinin ya da siyaset adamları

nın kimler olduğunu hâlâ ortaya çıkaramamışızdır. 
Bu çok üzülecek bir hadisedir. Bundan üzüntü duy
mamak mümkün değildir. 

Şimdi bir soru sormak lâzım: Neden isimler açık
lanmadı, açıklanamıyor? 

O halde, şöyle bir yaklaşımla konuya yaklaşmak 
durumu hâsıl oluyor: Bunu saklayanlar var, üzerine 
oturanlar var, bunu kamuoyunun gözünden kaçır
mak isteyenler var. Bunu burada bulunan sade mil
letvekilleri bizler yapamayız, bunu burada Türkiye 
Cumhuriyetinin herhangi bir kentinde yaşayan bir 
yurttaş yapamaz, önleyemez. 

O halde, bunu yapanlar var. Kim bunlar? Bunlar 
siyasal sorumlulardır. Kimdir o siyasal sorumlular? 
Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetini meydana geti
ren yetkililerdir, yani Hükümettir. Hükümet sorum
ludur, bugün görev yapan Hüftümet sorumludur, 
hesap vermek mecburiyetindedir; çünkü çerçeve an
laşmasını, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle, 
Adalet Bakanı ik bu Hükümet yapmıştır, bizim Ada
let Bakanlığımız yapmıştır, Adalet Bakanı yapmıştır. 
O halde bu konu için gereken bilgilerin Amerika Bir
leşik Devletlerinden gönderilen torbaların veya dos
yaların, bu anlaşmaya göre gönderilmesi gereken 
merci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Anlaşma
nın çerçevesi bu. 

O halde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yet
kilileri Sayın Başbakan, Adalet Bakam, Dışişleri Ba
kam ve diğer sorumluluk taşıyan üyeleri, bu konu 
ile ilgili bütün evrakı, belgeyi veya gelmemişse, se
natör Church'ün açıkladığı gibi «Rüşvet haritasının 
içerisine Türkiye de dahil edildiği» ifade edildiğine 
göre, ortaya çıkarılmak durumundadır, zorundadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Komisyon çok müşkül 
durumdadır. Yüce Türk ulusu adına görev yapan 
Millet Meclisi, Millet Meclisi adına görev yapan 
Araştırma Komisyonumuz, burada sigaya çekiliyor, 
eleştiriliyor, Tabiî eleştirilecek; ama bizim Araştırma 
Komisyonumuzun yapması gereken görev yerine geti
rilmekte. Ne yapıyor İçtüzüğün 103 ncü maddesine 
göre? «Hükümet» diyor; «Gel, çerçeve anlaşmasının 
hükümleri içerisinde Amerika Birleşik Devletlerinden 
getirdiğin belgeleri aç, çöz; şifreli ise çöz; kapalı ise 
aç; açıksa isimlerin altını çiz, belgeyi bana tevdi et.» 
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Bütün dünya uluslarında böyle yapıldı. Hollanda 
tahtını sarsan olay, Prensin bUtün yetkilerini üzerinden 
aldıran araştırma; Japonya Başbakanını tutuklamaya 
kadar götüren davranış ve araştırma; İtalya'da açılan 
soruşturma ve sonuçlanma; bütün sonuçları itibariyle 
bir prosedür işletilerek bu noktaya getirildi. O prose
dür ne idi? 

Komisyon Başkanının direkt olarak Amerika Bir
leşik Devletleri Adalet Bakanı ile veya Başkanı ile ve
ya Senato Komisyonunun Başkanı ile görüşme yetki
si yok. Bu, bir anlaşma çerçevesi içerisinde düşünülür, 
Devletler Hukuku içerisinde devletlerin devletlerara
sında yapacağı anlaşma ile belirlenir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Belirlenmiş ve ka
patılmış. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kılıfı 
hazırlanmış. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, o 
halde bütün sorun, bütün mesele; ya çuvalın içinde, 
çuvalın üstüne oturulmuş; ya çuvalın içindeki boşal
tılmış, yahut da gerçek çuval yerine başka çuval is
tenilmiş. Üçünden başka bir şey değil. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İçine gir
di. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümet çuvallamış. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, 
neden bir yıldan beri Araştırma Komisyonunun ça
lışmaları sonuç vermiyor, bir yerde takılıyor? 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümetin başı kim? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, bu olayın üzerine gitmek zorun
dayız. Parlamentomuz, bu olayı çözmek durumunda
dır; Parlamentomuz adına görev yapmak için Araş
tırma Komisyonu kurmuşuz. 

Şimdi bir soru: Peki, Komisyon Heyetini Ameri-
kaya göndermeyeceğiz, Araştırma Komisyonunu 
kaynağından araştırma yetkisiyle teçhiz etmeyeceğiz, 
Cephe Hükümetinin başı, yetkilileri gelip, bu konu
da gerçek belgeleri Araştırma Komisyonuna sunma
yacak; ne olacak? 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Mes'ul hükümet 
olacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, parlamentonun onuruyla, parlametonun 
yüceliğiyle kimse oynayamaz. Millî irade diyenler, 
her şeyden önce parlamentonun görevlerini ve görev
lerinin ne boyutlar içerisinde olduğunun bilincine, 
idrakine varmak durumundadırlar. 

NEJDET EVLİYAGİL (Ankara) — Varamaz
lar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Burada bir
takım arkadaşlarımız görüş ifade ederken, birtakım 
değerli milletvekili arkadaşlarımız soru sorarken, bir
takım geziler, birtakım turistik gaziler yapılacak di
ye sözler sarf ederek kendi oturduğu koltuğun onu
runu rencide edecek davranış içerisine girmiştir. 

Parlamento görev yapacaksa o görevin bilincine 
aygun hareket etmek durumundadır. Vermiyor Hü
kümet. Adalet Bakam, Dışişleri Bakanı, Başbakan 
belgeleri ortaya getirmiyor. Dünya Kamuoyunda bu 
konu ile hırsızlıkları ayyuka çıkmış olan insanlar, 
teker teker o ülkelerin parlamento araştırma komis
yonları tarafından yakalandı, kendi kamuoylarına ilân 
edildi. Japonya'da, Hollanda'da, İtalya'da iktidarlar 
düştü. Başbakanlar hakkında soruşturma açıldı, tu
tuklama yapıldı. 

ALİ SANLI (Burdur) — Hükümetin başı kim? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, o halde ne yapacağız? Meseleyi 
hep beraber düşünmek durumundayız, zorundayız. 
Ne yapacağız? Çözüm yolu nedir? Elbetteki bir çö
züm yolu bulacağız. 

Burada biz karar veririz. Kaynağından araştırma.. 

Yetkili midir, değil midir? Acaba, Amerika Bir
leşik Devletleri yetkilileri tarafından, Parlamento
muzdan giden heyet refüze edilecek, onuru kırılacak 
gibi bir davranış, kırdırılacak gibi bir davranış içe
risinde bırakılır mı diye kuşkulara kapıldığımız za
man, yüce Türk ulusu adına burada hareket eden 
Parlamento, evvelâ kendisini bir tartmahdır, tart
mak durumundadır ve zorundadır. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Eğer, burada karar verilirse, o kararın vecibeleri
ni yerine getirmek durumunda olan, devletler arasın
da işleyen hukuk kuralları vardır. O kurallar işleti
lir. Nedir o kurallar? Meclis Başkanı, Senato Başka
nına yazı yazar. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önce yazar. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Öncesi fa

lan yok. Ben evvelâ Parlamentonun haysiyetini, Par
lamentonun konu üzerine bütün ağırhğıyle eğildiğini 
ifade etmek durumundayım, göstermek mecburiye
tindeyim. 

Ne yapar? çerçeve anlaşmasıyla ilgili olarak bu 
konuyu gerçekte açık seçik ortaya koyar. 

Siz , Senatonuz olarak, araştırma komisyonunuz 
olarak Amerika Birleşik Devletlerinde «Lockheed 
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rüşvet dağıttı» diye bir belge ortaya koyup, Türk 
kamuoyuna açıkladınız. Bu açıklama haritası, içeri
sinde Türkiye Cumhuriyeti de yer aldı. O halde bu 
açıklamanız doğru ise, onun belgelerini bana vermek 
durumundasınız. Değil ise, Türkiye Cumhuriyetinin 
onuru ile, haysiyeti ile oynamak durumunda değilsi
niz, bu bir. 

İkincisi: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başı, 
yetkilere sahip, bütün arşivler elinde, uluslararası an
laşmalar önünde, çerçeve anlaşması önünde, kendisi 
şimdiye kadar çoktan bu kotrayla ilgili olarak belge
leri getirtmek durumunda idi. Eğer getirtmemiş ise, 
bunun siyasî sorumluluğu vardır ve olacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, meseleye böyle bak
tıkça, bu araştırma açıkta kalamaz, boşlukta kala
maz diyorum. Bu araştırma, açıkta kalamayacağına 
göre, boşlukla kalamayacağına göre, biz karar vermek 
durumundayız. 

Komisyon Başkanı sayın Alpaslan, burada Ko
misyon adına sorulara cevap verirken görüşlerini be
lirledi, vurguladı. Gelen evraklar ve belgelerin ne ol
duğunu söyledi. Savcıya intikal ettirilen iki torba kâ
ğıdın, belgenin savcılık tarafından «Bu bizi ilgilen
dirmez, bunda bir şey yok» diye merciine iade edil
diğini, askerî yargı orgamna tevdi edildiğini söyledi 
ve Adaüet Bakanı, «babam bunun aitmdan çıksa, ya
kasına yapışacağım» dedi. Bir zaman sonra «Dışişle
rinden bize daha evrak gelmedi» dedi. Bunlar, bir yıl
lık zaman çalışması içerisinde, planlanması içerisin
de komuoyuna yansıyan hususlar oldu; ama sonuç 
yok. 

Böyle hareket edersek, daha bir yıl sonuç alına
maz ve Araştırma Komisyonumuzun fonksiyonu, So
ruşturma Komisyonunun fonksiyonuna özdeş olma
dığı için; bu Komisyon, 4 ncü yılın son çalışmalarını 
burada yaptığımız içindir kî, görevini bitiremeden, gö
revini yapmadan araştırmasını sonuçlandırmadan da
ğılır. Türkiye Büyük Mllet Meclisinin Mille! Meclisi 
kanadı kamuoyunda bir yıldan beri süregelen tartış
maları sonuçlandırmamış ve rüşveti alanlar da rahat
lıkla, «Türkiye'de hukuk işlemiyor, Türkiye'de Par
lamento işlemiyor, Türkiye'de Millet Mecüsinin 
Araştırma komisyonları işlemiyor» diyerek, «Çalan 
çalıyor, alan alıyor» demenin rahatlığı içerisinde ko
layca bize gülerler ve biz bundan payumzı alamaya
rak ıstırap içerisinde seçim bölgelerimize gideriz. Bir 
kez daha gelen arkadaşlar, yeniden bu olaylarla, bu 
tip olaylarla karşı karşı kaldıkları zaman tekrar ay
nı sonuç, bir önceki sonuç gibi tekrarlanır; hırsız, 
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hırsızlığına devam eder; rüşvetçi, rüşvetçiliğine devam 
eder; sonra ahlâktan, sonra doğruluktan» sonra-ma
neviyattan, sonra yüce değerlerden bahsederiz. Güler
ler insanlara, gülerler bunu söyleyenlere bunu sonuç
landırmadığınız sürece. 

Teşekkür ederim, sağolasmız değerli arkadaşla
rını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uysal. 
Eayuri&nuz sayın Emre, MiBî Selâmet Partisi Gru-

pu adına, 
M.S.P. GRUPU ADÎNA SÜLEYMAN ARİF 

EMSE (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli ar-
kadaŞiErısn; 

Yüce Meclisimizin ba konu üzerinde gösterdiği 
hassasiyet cidden saygıya lâyıktır. Bu mesele Mec
lisimize, Başkanlığımızın bir sunuşu şeklinde intikal 
etmiş bulunmaktadır. İşin esasına da girişilerek böyle 
bir UZKH müzakerenin yapılacağı, itiraf edelim ki, hiç 
birimiz -tarafından peşinen bilinmiyordu. 

Yine o ksnaattayım İd, bu hususun Mecliste mü
nakaşa edileceği, ilgili Bakan arkadaşımıza da intikal 
ettirilmemiştir. Bu bakımdan Yüce Meclisin, ihtisas 
sahibi ilgili Bakanın da, bu kadar önem verdiği bir 
konuda dinlemesi lüzumuna biz de katılıyoruz. Eğer 
Yüce Meclis dilerse ba tebligat yapılır, Adalet Bakanı 
davet edilir ve sarada Bakan açısından açılması gere
kip de bizlere intikal etmemiş bulunan bilgiler, bizle
re de intikal eder. Ondan sonra Komisyonunun talebi 
hakkında vereceğimiz kararda çok daha isabetli ola
rak oylarımızı kullanma imkânına erişebiliriz. Bende 
peşin olarak önce bu kanaat hâsıl olmuştur. Bu iti
barla Yüce Meclis kararını bu istikamette verirse çok 
yerinde bîr hareket olmuş olur, aziz arkadaşlarım. 

Yapılmış olan bu türlü ahlâk dışı, kanun 
dışı rüşvet alıp •> verme hareketlerine, gerçek
ten en büyük hızla gerek Meclislerimizin, gerek idarî 
makamlarımmn, gerekse adlî makamlarımızın yak
laşması; işi ele aHması ve süratle neticelendirerek mil
letimizin efkârı karşısında, eğer mevcutsa suçluları 
ortaya çıkarıp, kanunlarımızın tayin etıîiği cezalara 
çarptırılması gerekmektedir. Bu hususta sürat, bu hu
susta ciddî araştırma ve bu hususta gereken Önemin, 
ağıdığın verilmesi temenni ve tavsiyelerine grupumuz 
olarak aynen biz de katılıyoruz 

Araştırma Komisyonu sayın Başkanının burada 
sayın üyeler uzun iızadıya sorguya çektiler. Bu sual
lerin ve bu cevapların esas maksadı, «acaba araştırma 
faaliyetinin şu noktasında Amerika'ya bir heyet gön
dermek için zaman gelmiş midir, gelmemiş midir?». 
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«Böyle bir seyahat yapılması halinde resmî ma- j 
kamlar arasındaki anlaşmalar, Amerikan Hüküme
ti ile Hükümetimiz arasındaki anlaşmanın hükümle
ri muvacehesinde, bu heyetimiz başarılı bir araştır
ma, inceleme yapabilecek midir, yapamayacakmı-
dır?.» 

«Daha önce heyet resmî yazışmalarında Ameri
ka'ya böyle bir seyahat yapacağını, Amerika da te
mas etmek istediği resmî makamlara bildirmiş mi
dir, bildirmemiş midir?», «Bildirmişse ne şekilde bir 
cevap almıştır?» şeklinde arkadaşlarımız sayısız sual
ler tevcih ettiler. Bu tevcih etmedeki esas maksat, 
kanaatimize göre, bu meselenin üzerine ehemmiyet
le eğilelim fikri ve kararı yanında, göndereceğimiz 
parlamento heyetinin de eli boş dönmemesi için ge
reken tedbirlerin alınması hususudur. Arada devlet
lerarası bir mukavele vardır. Bu mukavele bu tür
lü belgelerin ve bilgilerin hangi kanaldan Amerika 
Devletinden Türk Devletine intikal edeceğini de ta
yin etmiştir. Eğer bu tayin dışında yapılan anlaşma, 
başka kanaldan parlamentolararası kurulların te-
maslanyla böyle bir belge intikaline müsaitse, biz 
erken karar yerip arkadaşlarımızı gönderebiliriz. İç
tüzük imkânları, şayet daha önce içtüzük hazırlanır
ken böyle bir araştırmaya müsait olarak vazedilme-
mişse, hatta gerekiyorsa İçtüzüğü bile değiştirmek 
suretiyle hakikatin meydana çıkmasına çalışabiliriz. 
Ancak, sadece şimdiye kadar yapılan açıklamalar
dan edindiğimiz bilgiye göre, ortada bir milletlerara
sı anlaşma vardır. Bu anlaşmaların hükümleri ko
misyonumuz üyelerinin Amerika'daki çahşmalarını 
engelleyebilecektir. Şimdiye kadar bu hadiseyle ilgili 
çalışmaları, haberleri basından ve Meclisimizden ta
kip edebildiğim kadarıyla biz şu kanaata varmış bu
lunuyoruz: 

Amerika Devleti bu türlü belgeleri vermekte epey
ce tereddüt geçirmektedir, nazlanmaktadır; bizim bil
mediğimiz, kendilerinin bildiği bazı gerekçelerle geç 
ve güç hareket eden hk mekanizmaya bağlamış bu
lunmaktadır. Üç paket halinde gelmiştir şimdiye ka
dar gelen belgeler ve bu paketlerin bir dördüncüsü
nün veya beşincisinin tekrar gönderilmeyeceği; ya
ni bütün belgelerin, Türkiye ile ilgili bütün belge
lerin gönderilip de bu işin nihayete erdiği de he
nüz hiç bir resmî makam tarafından açıklanmamış
tım 

Bu itibarla Hükümetimizin, resmî kanallarda^ 
bütün belgelerin süratle ülkemize intikal ettirilmes: 

için teşebbüslere geçmesi lâzımdır. Bütün 'belgeler 

intikal ettirildikten sonra dahi, eğer tatminkâr bir 
netice yoksa, Araştırma komisyonlarımız Ve diğer 
mekanizmalarımız harekete geçmelidir. 

Ben öyle zannediyorum ki; biz vaktinden önce 
bir sıkıştırma yaparsak, bundan sonra belge gönder
me muamelesini kesebilir. Biz hiç bir devleti baskı 
altında, tek taraflı olarak tutamayız. Anlaşmaların 
hükümlerine riayetlerini temin etmek şartıyie beynel
milel nezaket ve hukuk kuralları içerisinde muame
lelerimizi yürütmekle mükellefiz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hepsi kaç çuval 
Sayın Emre? 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Kaç 
çuval olduğunu tabiî ancak Amerikan Hükümeti bi
lir. Onu da burada cevaplandıracak kimse buluna
cağına kani değilim t 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Çuvallayanlar bilir, 
siz çuvallamadınız ki?... 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Bu 
itibarla netice olarak arkadaşlarımızdan istirhamımız, 
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak; Millet Meclisi
mizde, millet huzurunda yetkili bakan arkadaşımı
zın da Komisyon huzurunda yaptığı açıklamaları 
yapması için, bu celse bu hususta müspet - menfi 
bir karar vermeyelim; bunu temin için prosedür ne 
ise o yapılsın. 

Bu bakımdan hürmetle selâmlarız Meclisimizi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Enire. 
Gruplar adına sayın üyelerin konuşmaları bitmiş

tir. Şahsı adına söz isteyenlerden birinci sırada Sa
yın Süleyman Mutlu. 

Sayın Mutlu, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 

Muhterem arkadaşlar, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına konuşan Sayın Süleyman Arif Emre, bu 
önergeden ilgili ve yetkili Bakanlığın haberdar ol
madığını söylediler. Başkanlığınız bir hususu izah et
mek zaruretim duydu. 

Bu tezkere, sayın Komisyon Başkanlığı tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına 22 . 12 . 1976 tari
hinde intikal etti. Aynı gün Danışma Kurulu top
lantısı vardı. Danışma Kurulunda siyasî partilerin sa
yın temsilcileri huzurunda bu mesele mevzubahis ol
du. Orada sayın temsilciler, dün için, yani 22.12.1976 
tarihli celsede bu meselenin gündeme alınmamasını, 
23 . 12 . 1976 tarihinde alınmasını, o zamana kadar 
da grupların mesele üzerindeki görüşlerini tespit et
meleri, hazırlık yapmaları istikaemtinde görüşlerini 
belirtmişlerdi, Hükümeti temsilen Sayın Devlet Ba
kam da orada idi. Bu vesileyle hem sayın siyasî par-
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ti grupları, hem de Hükümet meseleden haberdar İdi; 
eğer hazırlanma mevzubahis ise. 
Bir hususu işaret etmek istiyorum. Endişe buyurma-

smlar; zamanımızın dolmasına tam on dakika vardır. 
Bir sayın üye şahsı adına konuşmak için kürsüdedir, 
on dakika zamanı vardır. En az iki sayın üye konu
şacağına göre, bir sayın üyeyi bugün konuşturmak 
imkânına sahip olmayacağız, meselenin oylaması za
ten gelecek celseye kalacak ve bir sayın üye de ko
nuşacağı için, o hak baki olduğu için sayın Hükü
metin de konuşma imkânı olacaktır. Zaman zaten 
kendiliğinden bu işi halletmiş olacak. 

Teşekkür ederim. («Beş dakika var» sesleri.) 
Bizim saatimizde sekiz dakika var. Sayın hatip 

sözlerini 8 dakika içine sığdırirsa tam zamanında 
tatil ederiz, zamandan istifade etmiş oluruz. 

Buyurun Sayın hatip. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — De

ğerli Başkan, sayın arkadaşlarım, bendeniz komis
yon üyesiyim, fakat şahsım adına söz aldım. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, komisyon üyesi konuşabilir mi, muhalefet şerhi 
yoksa? 

BAŞKAN — Komisyon üyesi, komisyon raporu 
hakkında konuşamaz efendim, yalnız mesele komis-
yan raporu değil... 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Rapor de
ğil efendim, rapor gelmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz komisyon üye
si misiniz? 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon üyesi olarak mu
halefet şerhiniz var mı, bu izin isteme tezkeresinde? 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efendim, 
bu hususta karar alınıp altı imzalattırılmamıştır ko
misyonda. Benim imzam yoktur, öteki arkadaşların 
imzası yoktur. Kim muhalefettir, kim muvafıktır 
belli değildir. 

BAŞKAN — Efendim, böyle şey olmaz müsaade 
ederseniz. Beş dakikanız var, yeniden bir usul mese
lesi çıkarmayalım... 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben üyeyim; bana bu karar «muhalif misin, 
muvafık mısın» diye sorulmamıştır, haberim yok
tur. 

BAŞKAN — Yani imzanız yok. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Haberiniz de yok. 

i SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Karar yok 
efendim, karar bana gösterilmemiştir. Bu konuşul
muştur; ama karar bana gösterilmemiştir. 

BAŞKAN — Bunu bir muhalefet şerhi telâkki 
edelim, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Hay hay. 
I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Evet efendim, yani muhalif olmuş 
oluyorsunuz. 

I ALİ SANLI (Burdru)— Sayın Başkan, usul için 
bir şey söyleyeyim, diğerlerine emsal olamsın komis-

I yonlarda müzakerelerden sonra oylama, «kabul eden-
j 1er, etmeyenler» şeklinde olur Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Sanlı, size söz vermedim 

efendim. 
j Siz devam edin efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım... 

ALİ SANLI (Burdur) — Emsal olur Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Size söz vermedim, bir şeye emsal 
olmaz. Komisyon raporu değil görüştüğümüz, komis-

I yonun bir tezkeresi. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bu komis-

I yon Araştırma Komisyonudur. Bu komisyonun içinde 
i Lockheed'den başka resmî sektörün ithal ettiği diğer 

hususlar da vardır. Aziz arkadaşlarım, bu komisyo-
I nu çalıştırmayan tek neden Hükümettir, izah edece

ğim. 
I Şimdi, bu Hükümetin Bakanları komisyonun iste

diği bilgileri vermez ise; genel müdürlerini - birkaçı 
I hariç - komisyona gönderip bilgi verdiıimez ise; ko

misyon, genel müdürlüklere gittiğinde araştırma ve 
I soruşturma yapmak istediğinde sadece £ay ve kahve 
I içirilerek savuşturulur, ise, bu mümkün değildir. 
I Aziz arkadaşlarım; Hükümetimiz, Amerika Dev

leti ile bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmada, gerekli 
bilgiler, Hükümetimizin Adalet Bakanlığı kesimine 
tedvi edilmiştir. Ama, bizim kanaatimiz odur ki, bi
zim Hükümetimiz anlaşma yaparken Japonya gibi, 
Hollanda gibi, İtalya gibi anlaşma yapmamıştır, «Sa-

I dece adalet mekanizmasında kalacak ve Parlamen
toya bilgi verilmeyecek» şekilde anlaşmaya gittiği ka-

I nısiiıdayım. 
Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığına 3 bö

lüm dosya verildiği söylenmektedir. Bir bölümü de 
komisyona verilmiştir. Komisyona verilen dosya sa-

I dece lâfı güzaftan ibaret boş bir dosyadır. Diğer 
| önemli okluğunu sandığımız dosyalar verilmemekte-
| dir. 
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Sayın Başbakanı neden komisyon dinlemek iste
di diye, Adalet Partili arkadaşlarımız bunun üzerin
de durdular. Sayın komisyon Başkanımız bu nokta
ya girmedi. Şimdi bir Başbakan, Reisicumhurun zi
yaretinden çıkarken, basının huzurunda bir soruya 
cevaben; «İsim listeleri cebimdedir, ilgililere istenil
diği zaman veririm» derse; sonra da komisyonun yaz
dığı bir yazıya Başbakandık «Daha prensip anlaşma
sına dahi varılmadı, Amerika'dan bu bilgiler gelme
di» derse biz kimi dinleyeceğiz? 

, BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanızı rica ede
bilir miyim? 

Tam 2,5 dakikanız var. Hiçbir müsamaha imkâ
nına da sahip değilim. Çünkü Meclisi aynı saatta 
kapatmak mecburiyetindeyim. Lütfedin 2,5 dakika 
içinde bitiriniz.; 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Anlıyo
rum efendim, hemen bitireceğim. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu sözcü
sünün konuşmalarından ben şunu çıkardım: Araştır
ma Komisyonunu Amerika'ya bu heyeti alelacele gön
derip, oradan eli boş döndürecek, ondan sonra bu 
komisyonu yem etmek isteyecek. Oradan eli boş dö
nen komisyon neyi soruşturacaktır? Kendi Hüküme
tinden, kendi Bakanından bilgi alamayan komisyon 
neyi soruşturacaktır? Biz Amerika ile muhatap olu
yoruz, dikkat edin. Parlamentoyu temsil eden bir 
komisyonun Alt Komisyonu oraya giderken, Hükü
metinin de bilgisini almalı, Adalet Bakanının da bil
gisini almalıdır. En sonunda Hükümet bilgi vermek
ten kaçınır ise ve komisyonun bu isteğini Parlamen
to yerine getirebilmek için; Millet Meclisi ve Senato 
başkanlıktan kanahyle Amerika Parlamentosu ile 
yazışma ve görüşme neticesinde bir anlaşmaya varıl
madığı müddetçe, Amerika'ya göndereceğimiz bu beş 
altı kişilik komisyon eli boş dönecek ve sonunda 
Parlamentomuz yüzü kızarmış olarak bir neticeye 
varamadan komisyonunu dağıtmak mecburiyetinde. 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip. Çok 
teşekkür ederim, vakit doldu efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son cümle söyleyebilirsiniz efen
dim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) —Efendim, 
zaten beni iki dakika geç konuşturdunuz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Söyledim ben size, yeniden karar 
almak mecburiyetindeyim, hiçbir müsamaha imkânı 
yok, özür dilerim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Arkadaşlarım, başka devletlerde nasıl çıkmıştır 
bu suçlular? Başka devletlerin hükümetleri yardımcı 

-olmuştur komisyonlarına. Bizimi Hükümetimiz, suç
lu kim ise, sanık kim ise; kimden şüphe ediyorsa - ev
velki hükümetler, şimdiki hükümetler; evvelki sorum
lular, şimdiki sorumlular - yardımcı olsa ya komis
yona. Bunu Parlamento gerçekleştirmeli. Yoksa apar 
topar, beş - altı kişilik arkadaşımızı iyi niyetine rağ
men göndeririz. Amerika'nın diyeceği tek söz: «Si
zin devletinizin yetkili Bakanlığı ile anlaşma yapıl
mıştır, gerekli bilgiler oraya verilmiştir, buyurun.» 
diyecektir. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zamanımız dolmuştur. Açılan müzakerede bütün 

parti grupları konuşmuştur, komisyon konuşmuştur, 
şahsı adına söz alan bir sayın üye konuşmuştur; bir 
sayın üyenin konuşması imkânı vardır; daha beş sa
yın üye söz almış durumdadır. 

Bu nedenlerle, bu müzakerenin kaldığı yerden de
vamı ile gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 
sırası ile görüşülmesi için, 28 , 12 . 1976 Sah günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,03 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A)YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

- 1. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Fethiye 
- Gölhisar - Burdur karayoluna ilişkin sorusu ve Ba^ 
ymdırhk Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/1492) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarımla rica ederim. 

15 . 10 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 

Fethiye yöresinde üretilmekte olan turfanda seb
zenin Anadoluya en kısa yolla gönderilebilmesini, iç 
turizmin büyümesini ve karayolu ulaşımım olumlu 
yönde etkileyecek Fethiye - Gölhisar - Burdur kara
yolu bugünkü hali ile bir köy yolu görünümündedir. 
Başta Fethiye'liler olmak üzere, herkes bu yolun ge
leceğini merak etmektedir. 

Soru : 
1. Sözü edilen bu yol, ne zaman yapımı progra

ma alınacaktır? Programa alındıktan itibaren kaç yıl
da tamamlanması düşünülmektedir? 

2. Antalya K. Y. Bölge Müdürünün, bu yola ge
reken önemi vermediği, yapım programına aldatma
dığı söylentileri doğru mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 23 . 12 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 4128 

Konu : Muğla Milletvekili Ha
lil Dere'nin yazdı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) 3 . 11 . 1976 gün ve 7/1492-4943/38884, 
b) 30 . 11 . 1976 gün ve 7/1492-4943/38884 sa^ 

yıh yazılarınız. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Fethiye -> Göl

hisar •> Burdur karayoluna ilişkin yazdı soru önerge
si aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Fethiye « Burdur yönünde; Korkuteli r. Kızslca-
dağ - Burdur ti hudut yolu 80 000 000 TL. toplam 
proje bedeli ile, ayrıca (Gölhisar - Acıpayam) ayrımı 
-Tefenni yoîu 90 000 000 TL. toplam proje bedeli 
ile 1977 yatırım program tasarısına alınmıştır. Tasarı 
aynen gerçekleştiği takdirde bu güzergâhlar üzerinde
ki çalışmalara başlanacaktır. 

Kemer - Dlrmil yoîu 1972 ymnda 7 500 000 TL. 
keşif bedeli ile Devlet Yollan Programına girmiş olup 
1975 sonuna kadar 5 500 0ÖÖ TL. harcanan mezkur 
yolun 1977 yılma teklif edilen ödeneği 1 700 000 TL. 
dır. 

Gölhisar - Çavdır - Tefenni yoîu 1974 yılında 15 
milyon TL. keşif bedeli ile İl Yollan Programına gir
miş 1974 ve 1975 yıhnda 3 500 000 TL. harcanan, 
1976 ödeneği 4 000 000 TL. olan bu projeye 1977 
yıîı için 5 000 000 TL. teklif edilmiştir. 

Ayiu yöndeki diğer yol kesimlerinin onarılmaları 
veya standartlarının yükseltilmeleri bütçe imkânları
na göre ilerdeki yıllarda mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Fehim Adak 
Bayındırlık Bakam 

2. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz in, yurt 
içi gezileri ile parti kongrelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm yazı
lı cevabı. (7/1493) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demi

re! tarafından yazılı olarak cevaplandırılması gereği
ni saygılarımla arz ederim. 

Malatya Milletvekili 
Hüseyin Deniz 

Soru : 
1. Anayasa ve Siyasî Partiler Yasasının «Devle

tin olanakları Parti çıkarı için kullanılamaz» biçimin
deki açık hükmüne rağmen partinizin Trabzon, İs
tanbul, Bursa ve Erzurum gibi birçok il kongrelerine 
ve propaganda gezilerine devletfn uçağı ve olanakla
rını kullanarak gitmeniz açık bir suiistimal değil mi
dir? 

2. Partinizin kongresi .ile temel atma törenleri
nin biribfrine denk getirildiği iller hangileridir, bu il
lere yayılan geziler için devletin masrafı ne olmuş
tur? 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 12 . 1976 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106 - 56/13635 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 11 . 1976 tarih ve 7/1493 - 4944 - 38885 
sayıh yazınız. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, yurt içi 
gezileri ile parti kongrelerine ilişkin olarak Sayın 
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Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygıyle arz ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakam 

1. — Anayasa ve kanunların idareye verdiği yet
kiler çerçevesinde hizmetin en iyi şekilde ve süratle 
yerine getirilmesi için Hükümetimiz, üyeleriyle bir
likte yurt sathında yeni yatırımlar yapmak, yapılan
ları yerinde görmek ve incelemek amacı üe gerekli 
vasıta ve imkânlardan faydalanarak geziler yapmak
tadır. 

2. — Hizmetlerin ifasında Devletin imkânları da
ima gözönünde tutulmuş keza masraflar mevzuat hü
kümleri içerisinde karşılanmıştır. Bu seyahatlerin 
ifasında başkaca maksat veya düşünce aramak müm
kün değildir. 

3. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun,' 
Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına iş için müracaat 
eden işçilerden para alındığı iddialarına ilişkin Ada
let ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık bakanlarından 
sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1519) (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazdı olarak Sayın Ada

let ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanları tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyahoğlu 

Soru : 
1. — Çankırı Süt ve Yem Fabrikalarına işe gir

mek için müracaat eden vatandaşlardan Millî Selâ
met Partisi İl Başkanının para aldığı ve ona göre pa
rayı veren kişilerin bu işe girmeleri için Bakanlığa 
yazddığı söylentileri aylardan beri kamuoyunu işgal 
etmektedir. 

2. — Bakanlığınıza bu konuda türlü şikâyetler ya
pıldığı halde bir tahkikat açılmış mıdır? Açılmışsa 
hangi safhadadır? 

3. — Bu büyük yekûn tutan paralar il başkanının 
cebine mi girmiştir. Yoksa partinin kasasına mı gir
miştir? 

(*) Not : Bu soru ile ilgili Gıda -• Tarım ve Hay
vancılık Bakanının cevabı 16 . 12 . 1976 tarihli 20 nci 
Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır. (7/1519) 

...» <a>< 
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I 4. — Her iki hal için de olsa bu gibi hareketlerin 
I tetkik ve tahkik konusu yapddığmda suç teşkü ede

cek bu fiillerin ne şekilde bir tahkik konusu yapüra-
I caksınız? 

I T. C. 
i Adalet Bakanlığı 21 . 12 ._ 1976 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 3.4.37/976 - 55001 

Konu : Çantan Milletve
kili Arif Tosyalıoğlu'nun 
soru önergesinin cevaplan-
dırüdığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterine, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 22 , 11 . 1976 gün ve 7/1519 - 5050/39738 saydı 
yazdan. 

Çantan Milletvekili Sayın Arif Tosyahoğlu tara» 
f ından, Çantan Süt ve Yem Fabrikalarına iş için mü
racaat eden işçilerden para alındığı hususunda iddia-

I lan kapsayan yazdı soru önergesinin, Bakanlığımıza 
I yöneltilen adli işlemlere müteallik kısmı incelenmiş 

cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Çantan Süt ve Yem Fabrikalarına işe girmek için 
müracaat eden vatandaşlardan para almak suretiyle, 
Devlet memurlarına intisap iddiasıyle menfaat temin 
ettiği iddia olunan Çantan Millî Selâmet Partisi ti 

I Başkanı Hüseyin Gerçek hakkında ileri sürülen iddia
lar dolayısıyle, keyfiyet Çantan Cumhuriyet Savcı
lığınca ihbar telâkki olunarak yapdan hazırlık so
ruşturması sonucunda, işe ahnan memur ve işçilerin 
bu hususta hiç bir kimseye, her hangi bir nam altın
da para ödemediklerini ve böyle bir şey de duyma» 
dutlarını ifade etmeleri ve samk hakkında kamu da» 
vasi açılmasını gerektirir başka da delil ve emare 
elde edilmemesi sebebiyle 9 . 12 . 1976 gün ve 1976/ 
1105 - 290 saydı takipsizlik karan verilmiş olduğu, 
bu yer C. Savcılığının 9 . 12 . 1976 gün ve 1976/97T 

I sayılı cevabî yazısından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyuruhnasım saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftiioğlu 
I Adalet Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Türküye Cumhuriyetti île üraik 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
ğıtana tarihi: 12.5.1976) 

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Arash'mn, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

- 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 

arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına Uşkun önergesi (10/18); Urfa Mlletvekfl Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
kadaşmın, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları Me siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almaik amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu* 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

8. — 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) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğıetim 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 açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

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

11. — îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındılk ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ-
lamalk amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

14. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan. Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ-
lamaik amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

15..— Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PÎC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına •% 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hüikümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 

olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Öîçmen'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) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın -88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

18. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nsi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

19. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yalıya Demirere ait Orman Ürünleri ve 



inşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın- 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına İlişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının* Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Miîet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sansmtıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 
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29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle* 
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat* 
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır» 
sıa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma* 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buîdanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk srine-» 
macmğınm sorunlarını tespit ederek gerek! tedbiri 
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci MiHest 
Meclsi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kaUkınmasına 
daha etkii bir katkıda bulunablmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasamın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılı 
masına ffişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisıinin kuruluş amacına uy
gun olanak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncî, Millet 
MecM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları! 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyaranca bin 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi., 
(10/49) 

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek! 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci madt 



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
iişikim önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kalidınlan toprak kürnAsyonlantıın 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
aıkialdaşınım, zeytin zararlıları l e savaşta başarısız
lığım nedenlerim' ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltikallannın üretid 
zararıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nd, Millet Mecisd İçtüzüğünün 102 nd 
raadldeleri uyaranca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği İddiasına araşitırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkaldaşının, «Ulusal Bor PolMkamıızı» gedktir-
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrendlerim öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 mâ, Milet MeclM İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşımın Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nd, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Arasa ve 9 ar
kaldaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası

nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünüın 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıî harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emlin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindekii 
tutuklu ve mahlkûmlların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularımı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet M edişi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığımı saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşınım, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuştumlmaîarı için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Milet Meclisi 
İçtüzüğümün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'ca son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
aırkaJdaşınım, Sosyal Sigortalar Kurumunum mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 



Anayasamın 88 nci, Millet MeoMsd İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclüs Araştır
ması açılmasına iişkân önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet MeoMsi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Burdur Milletvekilli Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
38 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. — Eskişehir Milletveküi Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek'ı1' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açümasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

55. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) 

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum 
kılarını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. -T- Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu' Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basma intikal eden, Soma Termik Santralının ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 V3 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanm 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

62. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 nçu 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

63. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize. Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apüdığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MiSeffcvefkiiM Malk Yıkman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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

67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenllik 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) 

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

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Baş kan vekilleri Niğde Milletvekili Menine* Altınsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mejuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
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Teşkilâtımın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Mecüsi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genei Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddteleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar 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) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geiişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

75. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul 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) 

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — 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 içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
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ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif îslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamım saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

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

amacıyle, Anayasanın S8 nci, Millet Menisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, \nay^sanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ili§kin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

83. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel 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) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — 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 

89. — 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) 

90. — 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-
ieri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan ve
kili istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu-
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda-ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

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

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

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
•lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka- j 
daşının, Hatay il sınırlan içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in- I 
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle I 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır- I 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, I 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- I 
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, I 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık I 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün I 
102 ve 106 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş- I 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) I 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
samn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sokanlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, | 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca ibir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana« 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün * üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşımn, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 10J ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken 'tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolıayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 10)2 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir "' Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarım sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 

arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konıulannıdia Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — İçel Milletvekili Süleymar Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102. ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ata.öv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

6. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

8. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

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

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

11. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

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

13. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

14. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

15. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

16. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıîmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 



17. — îçel Milletvekili Nazım Baş'in, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

18. — 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) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

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

21. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

22. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

26. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Tiftik Yütkseltome Cemiyetli» nıin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

27. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

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

29. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 
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• j 30. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek

lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

32. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

34. — Burdıu Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

36. — 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) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

38. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü som 
önergesi. (6/137) (*) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

40. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

41. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

42. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 
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43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

44. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

45. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

46. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

47. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

48. — 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) (*) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

51. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

52. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

54. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

55. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

57; — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Öf 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

58. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslt Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

59. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

60. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

61. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

62. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

63. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/162) 

66. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi.'(6/163) 

67. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 
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69. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

70. — istanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

71. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

72. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

73. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

74. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

75. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

76. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

77. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

78. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

79. — İstanbul 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) (*) 

80. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

82. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

83. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

84. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

85. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanitma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
<*) 

86. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmett'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/198) (*) 

87. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

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

89. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un. Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

90. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

91. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

92. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

93. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

94. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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96. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Haiit Bvü-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

99. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

101. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

102. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

103. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Aharlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

104. — tstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

105. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, d ış ' 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

106. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De-
ırir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/2281 (*•) 

107. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancıhk bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT eski Genel Müdürüyle iUlgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

1109. — Muğla MiletvekÜ Ahmet BıJdanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

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

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesij 
(6/232) (*) 

113. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

115. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Mi'üî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

116. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

118. —'Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

119. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözM som 
önergesi. (6/211) 

120. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine İişkin MÎUÎ 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/238) (*) 



122. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

123. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

124. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P'.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

125. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
düşkün Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

126. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

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

128. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Krz Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

129. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/246) (*) 

130. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarınan dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

131. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sofu öner
gesi. (6/248) (*) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

133. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

134. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'urç, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 

15 -
i ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
| İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 
j 136. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha

tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
i Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
| önergesi. (6/252) (*) 
j 137. — Kocaeli Milletvkeili İbrahim Akdo-
I ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos-
! hıklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
i tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
! önergesi. (6/215) 

138. — Adana Milletvekili llter Çabukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
(6/253) (*) 

139. — Adara Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeHefyan'a ilşkin Başba« 
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

140. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

141. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, 
Düzioi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi.. (6/256) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) , 

144. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-» 
kilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

145. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

146. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

147. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 



148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve naklilerle sallda-ıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

149. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylem'li öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

150. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

151. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

153. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî EğMm Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

154. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğhı'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

156. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

157. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

158. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

159. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

160. — îstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

161. — 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) (*) 

162. — 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) (*) 

163. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarıma ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

166. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yılarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

167. — îstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakamından sözlü soru önergesi. (6/220) 

168. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

169. .— Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

170. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

171. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 < 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

172. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

173. — 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) (*) 
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174. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

175. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

176. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lîseskıdeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin MMî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

177. — 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) (*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı iîe derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/293) (*) 

il 79. — İçel ıMilıletvdkjMii Süflleyman Sjmşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

180. — Aydın Miiötvtetoili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
Miskin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

181. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimKklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

182. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

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

184. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin MiHî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

185. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğandın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

186. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi;, 
(6/240) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine İlişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

188. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

189. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Sürt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

190. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiFin, 
Türkiye ile ilgii bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

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

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

193. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalanna 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesii 
(6/308) (*) 

195. — Muğla Mületvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danışfcayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

196. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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197. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

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

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

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

201. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

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

203. — Eskişehi Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

204. — Btalıtaiır MlİMvökiI Necaltii Gebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

205. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

207. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

208. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Ojçuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan Öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

209. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından gözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

21Q. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

211. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çaiın'-
m, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

212. —r Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

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

215. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

216. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirer'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

217. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

218. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

219. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru örter» 
gesi. (6/339) (*) 
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•22Q. — iBaMcıeısür Mlltetvdklii Necaıtfi' Gebe'ndn, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

221. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) .(*) 

222. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

223. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakianjindlan sözMi soru önergesi (6/320) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

226. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

227. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

228. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 

• ( * ) 

229. — tsteıribul MıütefcvıeMlü Reşit Ülkerlkı, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğiu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

231. —: Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'riin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/355) (*) 

232. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Çüftoeûıeır llcöğıreitiim MüMüırMğiiinıe aıfcamaaı iletişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

233. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

234. — İzmir Mületvekili Neccar Türkcan'm, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

235. •— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

236. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

237. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialanyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/363) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine üişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

241. — Adana MilletvekÜi Hasan Cerit'in, Yay -
Kur içdn hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 



242. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırfnak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

243. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engeleome-
süne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 
(*) 

244. — Konya Mafltetveklilti Faıruk Sülkam'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 saytk Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

245. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek takbeterirt tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sunavknıa ilşkin 
Baş/bakamdan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

246. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

247. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî- Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

248. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

249. — tzmir Milletveküi Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
itJhalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

250. — tzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

251. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

.(6/382) (*) 

252. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

253. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

254. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında Ilköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencüerin durumlarına ilişkin MÜlî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

255. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

256. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

257. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına üişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

258. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

259. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin tstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

260. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/369) 

261. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sev.k 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

262. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakü nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

263. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

264. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 
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265. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 

kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

266. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

267. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eğitim m^Mlerinie öğrenci alınış şdkline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

268. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

269. — Hatay. Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

270. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) ' 

271. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kim Milî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/400) (*) 

272. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Kur'an 
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/401) (*) 

273. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü (Sonu önergesli. (6/402) (*) 

274. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

275. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi!. {6/404) (*) 

276. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

277. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

278. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

279. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon ilindeki YSE çalışmalarına ve toplu sözleş
meden yararlanamayan Yol - Su işçilerinin durumla
rına ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/408) (*) 

280. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

281. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere tilkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

282. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

283. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren-
ditere ilüşjkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 

6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri 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 2. — 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) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-
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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) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kânun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar-
ksadapıın, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
'bakıcıiaınna ve kondoklCör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi foazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar,. 
Ulaştırma ve Turizm Komiisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca günıdeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

•7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddecinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili Uhan Ersoy'un, 22-. 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 6 . 1975) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkımdaki 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) 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-

f girilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtaıa tari
hi : 11 . 5 .1976) 

10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas MJtovekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komiisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarifti : 19 . 6 . 1975) 

X 11. — 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 
başkanükkrı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. MtecM S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıta» tarihi : 30.6.1975) 

12. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

. önergesi. (2/390) (S. Sayısı, : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 1 . 1976) 

17. — 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) (Dağitma tarihi : 
19,3,1976) 
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18. — 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 îçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

19. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal îşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 20. — 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 yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

22. — 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) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

X 24. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 25. — 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) 

26. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara. yerilecek 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 27. — 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 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 29. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununum 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

30. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş; Kanununun 25 net 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 31. — 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, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

32. — Muş Milletvekilli Telkin îferi Dilkmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüFün, Parlamento 
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üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağı-Ima ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

34. — 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. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

35. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 5 . 1976) 

36. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
îu 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) 

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

39. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tebiî âfetler 
dolayısıyîe yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

41. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 rvcü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerdi ve 
içtüzüğün 38 nçi maddesi uyarınca gürdtrne aunma. 

önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

42. — 222 saydı 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 ilköğretim 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) 

43. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 44. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca .bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

46. — 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) 

47. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

48. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 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) 

49. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, -İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar? (1/419) (S. 
Sayısı ; 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 
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X 50. — 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 . 1.976) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Miilet\e 
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmâzcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 2? 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen 
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı m idde 
ierinin 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) 

55. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağhk personelinin tam süre çalış 
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6.1976) 

56. — Konya MiMetveflcilii Şener Battafın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teki »fi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11• . 6 . 1976) 

57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1976) 

58. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
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) (Dağıtma 
tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 . 6 .1976) 

X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahy.ı Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.lma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 ndi ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975; 
1 4 . 6 . 1976) 

X 60. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingo! ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'hin, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kamın teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk 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) 

X 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddr simin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16 , 6.1976) 



X 63. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nm, 
faparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı-
nm. istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek: verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 64. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ih Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Byüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) Pağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım İnöbeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 

20 — 

komisyonlan raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarifli : 
22 . 6 . 1976) 

67. -— Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em-
iâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
seçici maddenin eklenmedi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarifoi : 25 . 6 . 1976) 

70. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi ı 29 . 6 . 1976) 

X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy işleri, Adalet ve Plan komis-
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yctfüan raporları. (1/285) (S. Say*»» : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

M 74. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
ahuma önergesi, (1/397) (Sr Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

75. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nd maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nd fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtıma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

77. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştiıUea (b) fıkrasını» 3 ncü bendinin değiştiril
mesine İlişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu, (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S, Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

79. -r-- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kölker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının ayhk ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nd madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Mülî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

81. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
riVin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

82. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden ayhk 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün*ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaMurıhnasma ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'm anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, , Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagü'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yenerln eşi öe annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kamın teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtıma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 86. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
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tslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 tıci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îlham'i Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
s! : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . ' i l . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesd uyanınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 

İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

94. — Müesseselerde özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . lî . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci* maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporlan. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25.11 .1976) 
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X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması .hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7 .12. 1976) 

X 103. — Çiftçilerin T.Ç. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976} 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Milli hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

107. — Konya Müeftvekü Necmetıtıin Eribafcan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 :. 1976) 

108. — Yozgat Miietvıeklii Ömer Lütfü Zanar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerimin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesıine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kalbulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıikralarımn değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tardlhi : 17 . 12 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri göstenr. 

(Millet Meclisi Birleşim : 23) 




