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Tezkere 
13. — Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünün 1975 malî yılma ait bilanço ve yıllık 
faaliyet raporlarının sunulduğuna dair Başbakanlık 

| teskeresi. (3/777) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar-
| ma Komisyonuna) 
i 

Meclis Araştırması 
14. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 arka

daşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-

ı masına ilişkin önergesi. (10/147) 

— 179 — 



M. Meclisi B : 35 20 . 1 . 1977 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), llhami Çetin (Yozgat) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 35 nd Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

başlıyoruz. 
ORHAN KAYİHAN (Amasya) — Sayın Başkan, 

yoklama ile ilgili bir sorum var. 
BAŞKAN *- Buyurun efendim. 
ORHAN KAYİHAN (Amasya) — Efendim, sa

yın Başbakanın imzasıyle Millet Meclisine gönderi
len tezkerede, birtakım parlamenterlerin Hükümeti 
temsilen görevlendirildikleri belirtiliyor idi ve bu ko
nuya, Anayasanın 78 nci maddesine göre Millet Mec
lisinin izin vermemesi sonucu, bazı milletvekillerinin 
milletvekillik sıfatları tartışma konusu olmuştur. Hal 
böyle olunca, muhterem Meclisin bu üyelerle birlikte 
alacağı kararlar üzerine gölge düşmesi de söz konu
su olabilir. Bu konuda, Başkanlık Divanının yapmış 
olduğu işlemler konusunda bilgi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Milletvekili, bir kişinin 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE 

A) ÇEŞİT 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs, 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu. (5151) (S. Sayı
sı : 436) (1) 

2. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1976 ayları hesabına ait Millet Mecli
si Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu, (5/521 
(S. Sayısı : 437) (2) 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu. (5/53) (S. Sayı
sı : 438) (3) 

(1) 436 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 437 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
(3) 438 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

milletvekilliği kaldırılıncaya kadar o kimsenin mil
letvekilliği devam eder. Hukukî nosyon budur. Bi
zim, istikbalde vaki olacak bir hadiseyi «azarı itiba-
re almak suretiyle bugünden bir işlem yapma imkâ
nımız yoktur. Onun için yoklamada var olanlar var 
sayılmaktadırlar; zaten var olup olmadıklarım da 
bilmiyorum. Onun için bu meselenin şu anda müna
kaşası da bahis mevzuu değildir. 

ORHAN KAYİHAN (Amasya) — Bu hususta 
ne gibi bir işlem yapılıyor? Bu konuda bilgi istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — O, Başkanlık Divanınca işlemler gö
rüşülüp yapıldıktan sonra elbetteki Yüce Meclise ge
tirilecektir. Şu anda Başkanlık Divanında görüşülmek
te olan bir meselenin burada ben tavzihini yapma 
yetkisinden mahrumum. Durum budur efendim. 

ORHAN KAYİHAN (Amasya) — Konu daha gö
rüşme halinde midir? Bu hususu soruyorum. 

BAŞKAN — Evet, öyledir; durum odur. 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmının 1, 
2, 3 ncü sıralarında yer alan, İçtüzüğün 153 ncü 
maddesine göre verilen Millet Meclisi Hesaplarım 
İnceleme Komisyonunun 436, 437 ve 438 Sıra Sayılı 
raporlarını okutuyorum: 

(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun 436, 437 ve 438 S. Sayılı raporları okundu). 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, gündem dışı söz isteklerini neden vermediniz? 
öğrenmek istiyorum. Bir haftadan beri ısrarla istiyo
rum ve memleketin çok önemli bir konusunu bu 
kürsüden Millet Meclisine duyurmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bugün gündem dışı söz vermeyece
ğim. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Şu an
da gündem dışı söz isteklerinin is'af edilmediğini gö-
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rüyorum. Sayın Başkanlık lütfen bize, gündem dışı 
söz isteklerinin neden kabul edilmediğini izah bu
yursunlar; biz de mutmain olalım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkmen, gündem dışı is
teklerini kabul edip etmeme, Başkanlığın mutlak 
yetkisinde olan bir meseledir. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Keyfî 
yönetim Başkanlıkta da yoktur. 

BAŞKAN — Bugün hiç kimseye gündem dışı söz 
vermek istemedim. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Neden 
efendim? 

BAŞKAN — Gerekçesi bence mahfuz olmakla 
beraber, mademki istiyorsunuz söyleyeyim. Başkan
lıkça mutlaka gündem dışı söz vermek mecburiyeti 
yoktur; fakat mümkün olduğu kadar gündem dışı 
söz vermeye gayret ediyoruz. 

Bitiyorsunuz elimizde bir kanun var. Bütün Par
lamentonun ittifaken çıkarmak istediği bir kanun. 
Bunun 8 nci maddesine kadar geldik ve çıkarılmasın
da da ittifak etmiş durumdasınız. Biraz daha zaman
dan istifade etmek suretiyle mesafe almak için bu
gün zamanı israf etmek istemedim. Gündem dışı söz 
vermeyişimin asıl nedeni de budur. 

1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10fl47) (1) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis Araştırması önerge
si vardır, özetini okutuyorum: 

Konu : Anayasamızın 88 nci mad
desi gereğince, buğday ihraç ve it
hali konularında açılmasını istedi
ğimiz Meclis Araştırma Önergemi
zin özetidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1976 yılında elverişli hava şartlan sebebiyle bere

ketli bir mahsûl idrak edilmiştir. Sayın Başbakan mü
teaddit beyanlarında elde 5,5 milyon ton stoklanmış 
ve depolanmış buğday bulunduğunu ifade etmektedir. 
Ancak kanaatimiz odur ki, Hükümetin beceriksizliği, 

(1) (10/147) numaralı Meclis Araştırma önergesi- I 
nin tam metni tutanağa eklidir. 
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YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, memleket kana boyanmış, memleketin her 
köşesinde, her gün yüzlerce insan ölüyor.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkmen gündeme geçtik, 
İstirham edeyim. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) .— Bir mil
letvekili olarak görevimi yapmak için gündem dışı 
söz istedim; ama kanun çıkarıyoruz diye söz vermi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik. Gündeme geçtik
ten sonra gündem dışı söz verilmez. 

YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Eğer 
Millet Meclisinin kanun çıkarması gerekiyorsa, sabah
lara kadar çalışır çıkarırız. 

BAŞKAN — Kanun çıkarabilirsiniz, o Millet 
Meclisinin yetkisinde olan bir şeydir. Ona bir diye-
yeceğim yoktur. 

(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun 438 S. Sayılı raporu okundu) 

BAŞKAN — içtüzüğün 153 ncü maddesine gö
re verilen Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Ko
misyonunun bu raporları bir durum tespitinden iba
ret olup, ihtilaflı bir konu olmadığından, onaya de
ğil, sadece bilgilerinize sunulmuştur. 

hataları ve dünya tahıl borsalarındaki işlemleri bil
memesi yüzünden hem buğdayımız ihraç edilmek im
kânından mahrum kalmış, hem de 1974 yılında Ecevit 
Hükümeti zamanında yapılan 500, 0)00. tonluk buğday 
ithal anlaşmasının 1975 yılında Demirel Hükümeti ta
rafından tek taraflı ve hukukî şartlara riayet edilme
den iptali sonunda Türkiye 45 milyon dolarlık bir 
tazminata yani 765 milyon Türk Liralık bir cezai şartı 
ödemeye mahkûm edilmiştir. 

Bu arada Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal 4 Kasım tarihinde yaptığı açıkla
mada 3$ö bin ton buğdayın ihraç edildiğini ve bu 
konuda anlaşmaya varıldığını bildirmiştir. Ayrıca Sa
yın Ticaret Bakanı da, elde kalan buğdayın un olarak 
satışının hazırlıkları içinde bulunulduğunu ifade et
miştir. 

Bu sebeple aşağıdaki hususların açıklığa kavuştu
rulmasını istemekteyiz: 

1. Aylardan beri silolarda veya toprak altında 
muhafaza edilen buğdayımızın ne kadar miktarı, han
gi ülkelere, hangi şartlar ve fiyatlarla ihraç edilmiştir? 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Bu kadar uzun zaman toprak altında muhafaza edilen 
buğdayın evsafında bir düşüş olmamış mıdır? 

2. İhraç edileceği bildirilen 300i 00® ton buğday 
aynı şekilde hangi ülkelere ne zaman ne fiyatlarla 
ihraç edilmiştir veya edilecektir? 

3. Memleketimizin un ihraç kapasitesi Türkiye" 
deki değirmenlerde, ayda 5 OiOiO ton yani yılda 60 bin 
ton olduğuna göre, elde bulunan 5.5 milyon buğday 
ne kadar zamanda un haline getirilecek ve hangi şart
larla ihraç edilebilecektir. Un ihracı konusunda han
gi ülkelere hangi şartlar ve fiyatlarla bağlantı yapıl
mıştır? 

4. 1976 yılı içinde beş defa ihaleye çıkarılan stok 
buğdayımıza bir ara 133,83 dolar ton başı fiyat ve
rildiği halde bu imkân neden değerlendirilmemiştir. 
İstediğimiz fiyatlarla bu fiyatlara mesnet olan he
saplar nedir? 

5. Ortak Pazar ülkeleri ile bazı İs'âm ve Arap 
Ülkelerinin, buğdaya muhtaç oklukları halde Tür
kiye'yi tercih etmeyişlerinin sebepleri nedir? 

6. İhracını düşündüğümüz buğdayımızı devlet eli 
ile doğrudan doğruya mı, yoksa aracı firmalarla mı 
ihraç edebileceğiz? 

7. Hükümet buğday anlaşmalarını bozma karan 
verdikten sonra Türkiye aleyhine bir karar alınma
ması hususunda Londra'daki tahkim heyeti n&zdinde 
zamanında gerekli teşebbüslerde bulunmuş ve savun
masını yapmış mıdsr? Tahkim heyetinin kararından 
ne kadar sonra Londra mahkemesine müracaat edil
miştir. Londra'da görülmekte olan dava hangi saf
hadadır? 

8. Kendisi ile 50 bin tonluk buğday anlaşması 
yapılan Trade şirketi ile niçin İsviçre Frangı üze
rinde tediye anlaşması akdedilmişisr ve mukavelelin 
iptalinden sonra ba fimaa tarafından açıîaıı ve kur 
farklarının tediyesini hedef alan dâva nerede ve han
gi mahkemede görülmektedir? 

9. Beş ay içinde yeni mahsul idrak edileceğine 
ve bu yi! da havalar elverişli gittiğine göre istihsal 
edilecek buğday nerede nasd ve hangi fennî şartlar 
altında muhafaza edilecektir. 3u konuda Hükümetin 
şimdiden başlaması ve alınması gerekli tedbirleri var 
mıdır? 

Bütün bu soruların doğru ve gerçek cevabının an
cak Meclis denetimi yolu ile bulunabileceği kanaatin
deyiz, Bu sebeple Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz, 14 . 1 . 1977 

Konya Milletvekili 
Faruk Siikan 

Gaziantep Milletvekili 
Orhan Tokuz 

Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan 

Trabzon Milletvekili 
Ekrem Dikmen 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Ali Zülfikâroğiu 

Adana Milletvekili 
Battal Koksal 

Antalya Milletvekili 
Faiz Şarlar 

Ankara Milletvekili 
Cevat Önder 

Sakarya Milletvekili 
Vedat Önsal 

Adana Milletvekili 
İbrahim Tekin 

Samsun Milletvekili 
Hilmi Türkmen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerimi alacak, sırası 
geldiğinde görüşüleçektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'in, 
6/328 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/283) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara ilişkin iki adet geri 
alma önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin sözlü sorular kısmının 

201 nci sırasında kayıtlı 6/328 esas numarala, Sanayi 
ve Teknoîoji Bakanından sözlü soruma yazılı cevap 
aldığımdan gündemden çıkarılmasını arz ederim. 

İstanbul 
Vahit Yaşar Çalın 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
2. — İstanbul Milletvekili Şükriye flok'un, 6/399 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/284) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin sözlü sorular kısmının 

256 nci sırasında kayıtlı 6/399 esas numaralı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soruma yazılı cevap 
aldığımdan gündemden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Şükriye Tok 
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BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/778) 
BAŞKAN — Başkanlığın izin ve ödenek tezkere

leri vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 20 . 1 . 1977 tarihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 72 gün has
talığı nedeniyle 27 . 11 . 1976 tarihinden itibaren 

Ankara Milkivekili Mustafa tmirzalıoğlu 62 gün 
hastalığı nedeniyle 3 . 12 . 1976 tarihinden itibaren 

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Elmalı 21 
gün hastalığı nedeniyle 6 . 12 . 1976 tarihinden iti
baren 

Bitlis Milletvekili A. İnan Gaydalı 32 gün maze
reti nedeniyle 29 . 11 . 1976 tarihinden itibaren 

Ordu Milletvekili Ferda Güley 21 gün mazereti 
nedeniyle 10 . 1 .1977 tarihinden itibaren , 

İslanbuî Milletvekili Reşit Ülker 11 gün maze
reti nedeniyle İ l . 1 . 1977 tarihinden itibaren 

Sakarya Milletvekili Kenan Durukan 15 gün ma
zereti nedeniyle 17 . 1 . 1977 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup onayınıza 
sunacağım efendim.: 

«Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 72 gün has
talığı nedeniyle 27 . 11 . 1976 tarihinden iitbaren» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişür. 

< Ankara Milletvekili Mustafa İmirzalıoğîu 62 gün 
hastalığı nedeniyle 3 . 12 . 1976 tarihinden itibaren» 

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

«Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Elmalı 21 
gün hastalığı nedeniyle 6 . 12 . 1976 tarihinden iti
baren» 

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

«Bitlis Milletvekili Abidıin İnan Gaydalı 32 gün 
mazereti nedeniyle 29 . 11 . 1976 tarihinden itiba
ren» 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ordu Milletvekili Ferda Güley 21 gün mazere
ti nedeniyle 10 . 1 . 1977 tarihinden itibaren» 

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

«İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 11 gün maze
reti nedeniyle 11 . 1 . 1977 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Sakarya Milletvekili Kenan Durukan, 15 gün 
mazereti nedeniyle 17 . 1 . 1977 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili Mustafa tmirzalıoğlu'na ödeneği
nin verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/779) 

Genel Kurula. 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Ankara Milletvekili Mustafa İmirzalı-
oğlu'na. ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

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

5. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'a ödeneğinin ve
rilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/780) 

Genel Kurula. 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'a 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

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

. Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
adet bağımsız üyelik için bugüne kadar Başkanlığa 
müracaat olmamıştır. 

Bu üyeliğe aday olmak isteyen sayın bağımsız üye 
var mı?... Yok. Bu üyelik için aday olmak isteyen sa
yın bağımsız üyelerin yazılı olarak Başkanlığımıza 
müracaat etmelerini rica ederim. 
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1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı: 325) (1) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (8/516) (S. Sayısı: 292) (2) 

3. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapı
lacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (1/285) (S. Sayısı: 381) (3) 

BAŞKAN — Açık oylaması yapılacak iki tasarıy
la bir teklif vardır. Özetlerini gündemden okuyorum: 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara
sında Kültürel ve Bilimsel yardımlaşma anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları; 

2. Kars Mületvekili Doğan Araslı'nın, küçük çift
çilerin T. C, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin Kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi; 

3^ Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapıla
cak yardımlar hakkında Kanun tasarısı ve Tanm, 
Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komisyonları 
raporları» 

Açık oylama işlemi geçen birleşimde alınan karar 
gereğince açık oy kutuları önce sıralar arasında dolaş
tırılmak, sonra kürsü önünde bekletilmek suretiyle ya
pılacaktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylamaya iliş
kin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

V. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-

(1) 325 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 292 S. Sayılı Basmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 381 S. Sayılı Basmayazı 11.1. 1977 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

kan, değerli arkadaşlarım; 
Haftalardır, şu anda Sayın Başkanımızın açık oy

lamaya sunduğu üç yasa önerisi, ki bunlardan ikisi 
geniş halk topluluklarını, ıstırap içerisinde bulunan 
köylülerimizi yakından ilgilendiren, çiftçilerimizi ya
kından ilgilendiren kanun teklifi ve taşanlarıdır. 

Meclis açıldığı zaman yoklamaya gelen arkadaş
larımızın, Millet Meclisi üyelerinin, sunuşlar ve gün
dem dışı konuşmaların süresi geçtikten sonra, konuş
malar ve sunuşlar yapıldıktan sonra, Meclisimizin ça
lışmasının bir kesitinde oylamaya sunulması ile karşı 
karşıya kalınıyor ve sonuçta 1,5 aydan beri iki yasa 
önerisinin, özellikle birisi, küçük çiftçilerin Ziraat 
Bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının 10 yıl ertelenmesi, taksite bağlanması ko
nusundaki yasa bir türlü Meclisimizden kanunlaşamı-
yor, çdcamıyor ve böylelikle süre uzuyor, yurttaşları
mızın, özellikle çiftçilerimizin şu anda bankaya olan 
borçlarının haciz yoluyla ödenmesi diye bir durumla 
karşı karşıya kalınıyor. 

Sayın Başkanlıktan bu konuda bir istirhamım ola
cak. Meclisimiz açılır açılmaz bu konunun Millet 
Meclisinin oylarına, bir an önce açık oylamaya sunul
ması için Başkanlık Divanı ya bir tedbir almalı ya
hut da Millet Meclisi üyelerini uyarmalıdır. Çünkü, 
bu böyle devam ederse, bütçe gelecek, o zamana ka
dar yasa Millet Meclisinde kanunlaşamayacak ve Se
natoya gidemeyecek ve belki de yasanın çıkması en
gellenmiş olacak. 

Şu anda yüzlerce, binlerce köylüden bu konuyla 
ilgili tel ve mektup gelmektedir. Mecliste kabul edil
miş olan yasanın işleminin tamamlanmaması yüzün
den, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine 
olan borçlarının haciz yoluyla tahsili yolunda baskı 
yapılmaktadır. Yasa bu suretle, çıkmadan, Meclisi
mizde kanunlaşmadan beklemektedir. Bunun için, Sa
yın Başkanlık Divanının bir an önce tedbir almasını 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Usul hakkında olduğu için, Yüce Meclisinizi ten

vir etmek zarureti doğmuştur, izah edeceğim. 
Biliyorsunuz, gündem, Tüzüğümüz gereğince ha

zırlanmaktadır. Gündemde yer değiştirebilmemiz, an
cak Yüce Meclisin oylarına sunularak, onayı ile olur. 
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Bu meselenin, bu kanunların ehemmiyetini idrak et
miş olduğumuzdan, bunun ilk oylamasına geçtiğimiz 
zaman, Yüce Meclise gündemde yer değiştirme teklifi
ni, bizatihi Başkan olarak yine ben yapmıştım. Üzün
tü ile arz etmek istiyorum ki, o zaman yapmış ol
duğumuz bu teklif, Yüce Meclisçe reddedilmiş ol
duğundan, ikinci bir defa böyle bir teklifi getirme im
kânı da maalesef Başkanlığımızın elinden alınmış bu
lunmaktadır. Onun için... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz öneri
yoruz. 

BAŞKAN — Onun için gündemdeki yerinde oy
lamaya çıkarmaya mecburuz. Oylama teklifimiz Yü
ce Meclisçe reddedilmiştir. Biliyorsunuz, Meclisçe 
reddedilen bir kanun tasarısı veya teklifi ancak 1 sene 
sonra gelebiliyor. Tahmin ederim, bu da, bu mesele
nin içine girerse... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
yoklama ile birlikte işleme koyun., 

BAŞKAN — Durum budur. Bizim bunu getire-
meyişimizdeki sebep; siz reddetmişsinizdir; ama, Mec
listen Başkanlığa böyle bir tezkere geldiğinde, bu tez
kere üzerinde Başkanlıkça teemmül edilir; eğer Tü
zükte bir mani hal yoksa, elbette ki çıkarılması için 
gerekli bütün çabalar sarf edilir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben bunu 
arz etmek istedim sayın Başkan. Yoklamanın hemen 
sonunda kupaların açık oylamaya sunulmasını istedik. 

BAŞKAN — Biz, yoklamanın hemen sonunda 
kupaların sıralar arasında dolaştırılması teklifini, 
bizatihi yine benim Başkanlığımda yapmıştık. O 
zaman Yüce Meclis reddettiği için sırasında oylamaya 
koymak mecburiyetinde kaldık ve maalesef bugüne 
kadar bu nedenle çıkmadı. Bu böyle oldu. 

Teşekkür ederim. 

VI. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (L/11) 
(S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerine gelmiş 
bulunuyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan 358 S. Sayılı 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun görüşülmesine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 
Geçen birleşim 13 ncü maddeyi okumuş, vakit 

dolduğu için üzerinde söz verme fırsatı kalmadığından 
birleşimi kapatmıştık. 

Şimdi yeni baştan 13 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa işe başladı
ğı günden itibaren ücret ödemekle yükümlüdür. 

Her altı ayda bir artan kademeli ücret baremine 
göre Çırakhk Kurulunca tespit olunacak bu ücret çı
raklığın ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki 
kalfanın veya işyerinde bu nitelikte bir kimse yoksa 
o yerde sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin 
% 20 sinden ve son altı ayında ise % 60 mdan az ol
maz. 

2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde etmiş 
oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dolayı siyle çıraklık 

(1) 358 S. Sayılı Basmayazı 18 . 1 . 1977 tarihli 
33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

süresinden indirme yapılan çıraklar, durumlarına teka
bül eden devrenin ücretini alırlar. 

3. Çıraklara verilen ücretler her türlü vergi ve 
sigorta priminden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına ve 
şahısları adına söz almak isteyenler lütfen isimlerini 
yazdırsınlar. Prensip itibariyle evvelâ gruptan adına 
söz isteyenlere söz vereceğim, ondan sonra şahıslan 
adına söz alanlara söz vereceğim. 

Şahısları adına burada yazılmış olanlar var: Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Osman Aykul, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, Sayın Niyazi Onal, Sayın Hüseyin 
Erçelik söz istemişlerdir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Neccar Türkcan; şahsı adına Sayın Hüse
yin Erçelik, Sayın Sabri Tığlı. 

Buyurun Sayın Türkcan. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRKCAN 
(İzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz Tür
kiye'de yaşayan tüm insanlann sosyal güvenliğinin 
teminat altına alınmasını isteyen bir siyasal partiyiz. 
Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Yasasının 13 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasında «Çıraklara verilen ücretler 
her türlü vergi ve sigorta priminden muaftır» den
mektedir. 
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Elbette çırakların aldıkları üç kuruş paradan, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak prim isteyecek de
ğiliz. Bu konuda vermiş olduğumuz değiştin önerileri
miz var. C. H. P. ve Grup sözcüsü olarak benim de 
imzam bulunan iki önerimiz var. 507 sayılı Kanunla 
işyerinde çalışan çırakların, yani küçük esnaftmmn 
bu primini Devlet ödesin; ama çok para kazanan ki
şiler, işverenler bu parayı ödesinler. Çırak işkazasma 
ve meslek hastalığına maruz kalırsa, emekliliği ha
riç, Sosyal Sigortalar Kurumunun tüm güvenlik ted
birlerinden yararlansınlar demekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kolay kolay bir bakkal ar
kadaşın, bir berber arkadaşın yanında çahşan kişi iş-
kazası falan geçirmez; ama bu kanuna göre, daha 
çok çırak çalıştıran işyerlerinde, kaynakçıda, büyük 
atelyelerde çahşan işçilerimiz, Allah korusun işkazası 
geçirdiğinde, hem o iş sahibi vicdanen rahatsız ola
caktır, hem de o çırak mağdur durumda kalacaktır. 
Bunun için biz, bu 13 ncü maddeyle çırakların sos
yal güvencesi daha iyi teminat altına alsın diye, bu 
50 000 liranın üzerinde kazanan işyerlerinin, işveren
lerinin ödeyeceği sigorta primleriyie, sosyal güvence
lerinin teminat altına alınmasından yanayız. Bu değiş
tin önerimiz, yasanın tümü üzerindeki düşüncelerimi
zin can noktasıdır. Eğer çırakların sosyal güvencesi, 
işkazası, meslek hastalığı vesair işlerde, sosyal güven
liğini teminat altına alınmazsa, görüşümüze göre bu 
yasanın çıkması zorlaşır. 

Bu hususu belirtir, bu sosyal güvenliğin bütün 
gruplarca benimseneceği inancı içinde Yüce Meclise 
saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Gruplan adına başkaca söz isteyen yoktur. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımdan Sayın 

Ülker?... Yok. 
Sayın Aykul?,.. Buradalar. 
Buyurunuz Sayın Aykul. 

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

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çahşan insanlann 
yanında olduğumuzu çeşitli vesilelerle açıklamakla 
birlikte, bu kanun cîolayısıyle de kişisel görüşlerimi 
bu açıdan ortaya koymak suretiyle bu düşüncelerimizi 
pekiştirmek için huzurunuzdayım. 

Kanun tasarısının 13 ncü maddesinin müzakere
sinde, devlet, işveren ve çahşan insanları düşünmek 
suretiyle, özellikle çalışan çırak ve kalfaların durumu
nu sosyal güvence yönünden d eeğrlend irmemiz ve bu 
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madde ile ilgili oylarımızı buna göre kullanmamız ge
rekmektedir. 

13 ncü maddenin 2 nci bendi şöyle demektedir: 
«Bir işyerinde çahşan bir kalfa veya onun muadili 
bir kimse varsa onun alınış olduğu ücretin % 20'si 
çırağa verilir» deniliyor. % 20, ki bir kalfa eğer 800, 
900, 1000 lira alıyorsa biz, bir çırağa bir ayda 200 lira 
para vereceğiz. Yani, yoksul halk tabakalarının, sınıf
larının içerisinden gelen ve bir işyerinde çalışan, küçük 
yaşta o işyerine alınteri dökmek suretiyle, emek çeke
rek, orada işin yürümesi, sermayesinin gelişmesinde 
katkısı bulunan küçük yaştaki bir çırağın, 200 lira gi
bi bir para ile bir ay süre içerisinde geçinmesi müm
kün değildir; hatta üzerine giysi olarak bir şey yap
tırması mümkün değildir. Onun için bu maddenin bu 
bendi Ele ilgili bir değişiklik önergesi hazırlamak su
retiyle Sayın Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. Bunun 
yükseltilmesi ve çırağın lehine değiştirilmesinde yarar 
umuyorum. 

Bir de çıraklardan, çırakların ücretlerinden sigorta 
primi alınmasın denilmiş bu maddede. Bu madde bu
rada bir ölçüde çırağı düşünmüş, ama gene bir usta
nın yanında çalışanı, insan olarak kalfayı hiç düşün
memiş.-, 

Şimdi, çırağın vereceği sigorta primi veyahut ver
gi de, ayrıca kapitalist bir öze dayandırılmak suretiy
le hazırlanan bu kanun tasansıyle, çırakların verece
ği vergi ve primler, Devletin üzerine yüklenmektedir. 
Bir işyerinde, patron fevkalâde kazanç sağlayacak, 
hem küçük ücretlerle çırak ve kalfalar çalıştıracak, 
hem de bunun sigorta primleriyie, vergisini Devlet 
karşılayacak. 

Yani, böylesine hem çalışan insanları, hem de dev
leti sömürmeyi esas alan bir kanun tasarısına bizim 
oy vermemiz mümkün değildir. Ben burada şahsım 
adına konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin oy 
vermesi mümkün değildir, Esasen bununla ilgili ola
rak bir değişiklik önergesi de vermiş bulunuyoruz. 

Çalışan insanları korumak, Devletin olanakları
nı bir avuç varlıklı işverene sömürtmemek yönünden 
verilmiş olan önergem okunduğu vakit de bu konuyu 
ayrıca açıklayacağım. Bütün siyasî parti gruplarının 
büyük bir titizlik göstermek suretiyle maddeye gere
ken değişikliği getirmemizde büyük yarar umuyorum. 
Yoksa bu maddeyi işletmek ve bundan çalışanlarla 
Devlet adına yarar ummak mümkün değildir. 

Biz, önce kendi kişisel işyerinde ve özel sektörcü 
işyerinde çahşan işverenlere nazaran Devleti düşün
mekteyiz. Çünkü, kalkınamamış, gelişememiş yörele-
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rimiz bütün kalkınma ve yatırımlarla ilgili meselele
rinin çözümünü Devletten beklemektedir. 

Devletin gücü bir avuç varlıklı özel sektörcü kişi
lere ve işverenlere sömürtülürse, elbette Türkiye az ge
lişmişlikten kurtulamaz ve Devlet güçlü bir şekilde 
altyapı hizmetlerini halkın ayağına kadar götüremez, 
götürmekten sürekli olarak yoksun kaîır; içinde bu
lunduğumuz bugünkü durum gibi. 

Vermiş olduğumuz değişiklik önergeleri okundu
ğu zaman da gerekli açıklamalarda bulunacağım. Bu 
madde ile ilgili görüşüm şu: Maddede uygun bir de
ğişiklik yapıldığı takdirde olumlu oy vereceğim. 

Teşekjriir eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul 
Sayın Avşargil?... Yok* 
Sayın Onal, buyurun efendim. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz efendim?.. Peki. 
Sayın Erçelik, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Saym Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Konuşmuş olduğumuz kanun, tamamen yoksul, 

tamamen biçare, tamamen muhtaç olan kimsekre ait 
oMuğu için, bunun üzerine hassasiyetle eğilmemiz, 
pür dikkat olmamız gerekiyor. 

Şânıdi evvelâ; 1 . 4 . 1950 yılında çıkan 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, bugün için bütün 
işyerleri kanun kapsamına girmiştir. İçerde sigorîasiz 
hiç kimseyi çalıştıramazsınız. Şimdi bu kanun gelin
ce o kanun yürüdükten kalkacak mıdır? İçerde para 
verdiğiniz, 3 veya 5 kuruş, tabiî asgari, ücret, biliyor
dunuz bugün 1 800 Biradır, % 20'si 360 îira eder bir 
çocuğa verilecek para. °/0 6ö'ı da 1 080 Sira para eder. 
3öö lira elbette çok azdır, yalnız somun yiyecek ka
dar veya ekmek yiyecek kadar bir paradır, su içecek 
kadar dahi değildir bugünkü koşalarda. Bunun °/0 30'u 
olursa 550 - 600 lira kadar bir para eder. Evvelâ 
% 30'a kadar bir çıkmamız gerekiyor; % 20'den 
°/o 30'a çütmanuz gerekiyor. % 60 deyince 1 080 lira 
eder; biraz nefes alır, hiç olmazsa karnını doyurur, 
yal^ccîi kadai, bermseak kadar bir harçlık temin et
miş olur. 

Sakatlıklar: Bura:3a «Hiç vergi alınmaz, hastalık, 
yaşüiMc primi ödenmez demek, 1 . 4 . 1958'de çıkan 
kanunu ya iptal etmek demektir, ya onu hiç sayma
mak demektir, ya onu bilmemek demektir, veyahut da 
ondan haberim yok demektir. Onun için bunların has
talık, bunların ihtiyarlık primleri mutlaka ve mutlaka 
kesilecektir. Bunu da nazarı itibara alarak yeniden 
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j bîr önerge vermek mecburiyetindeyiz ve böylece de, 
çırağın sosyal güvencesini, daha hayatının i'k günk
ünde vermeye başlamış olacağız. 

Kanunun bu yönde işlemesini temin etmek için, 
tasarının bu şekilde kabul edilmesini istirham ediyor, 
saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (C. H. P. sıraların
dan atluşiar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Saym Başkan, Ada

let Partisi Grupu adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tercan. 
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (iz

mir) — Sayın Başkan , muhterem arkadaşlar; 

Çıraktık, ustalık ve kalfalık Kanunu tasarısı, Mec-
I Ekimizde. bugüne kadar, tüm siyasî partilerin görüşü 

ve arzusuyle çıkar oldu. Şimdi kanunumuzun geçen 
celsede kabul edilen 12 ııci maddesine göre, «Çırak 
bir öğrencidir». Öğrenci durumunda olan bir çıra
ğı bu vasfıyk değerlendirmek lâzımdır. Benden evveü 
konuşan saym arkadaşlarımın, gerçekleri, bizim anla
dığımız manada ve ree! açıdan değerkııdinnedikleri 
kj^ısım taşıyorum. Türkiyemizde çırağı kim ye
tiştirir, nerede yetiştirim-? Çırak Türkiye'de köy
de yetişir; çırak Türkiye'de nahiyede yetişir; çı
rak Türkiye'de kazada yetişir; çırak Türkiye'de kü
çücük atelyelerde yetişir. İleri teknoloji ile çalışan 
büyük endüstri kuruluşlarına çırak bulunmaz; çırağsn 
cuması, o kuruluşun da işine gelmez. Küçük bir en
düstri dalı olan esnaf ve sanatkârların yanında çam
san kaîfa mertebesindeki insanlar, denildiği gibi, ay
da 1 000 Kra atmazlar. En azından, mevcut asgarî üc
ret s'stemi manidir. Asgarî ücret olarak 60 lira alsa-
üar 1 800 lira yapacaktır ve iîeriki yıllarda geriye dö
nüş yoktur, yükselime vardır. 

Türkiye'de bir demirci yanında çalışan kalfanın, 
bugün ödenen fiyat ortalamasına göre aylık aldığı 
3 bin î'ra ile 6 bin föra arasındadır. 1 000 liranın % 
20's'ni düşünürseniz gerçekten uzaklaşmış olursunuz. 
Türkiye'de kalfalar, atelye faaUiyeti yapan, çırak kay
nağı olan yerlerdeki kalfaların aldıkları ücret ayda 
4 - 5 bin lira 6 bin lira arasındadır. 

İlk kalemde, öğrenci durumunda olan bir çırak, 

işe başlar başlamaz, yasa öngörmüştür, % 20 nispe-
tmda ona bir ücret ödenecektir.. Neyin % 20'si? 4 bin 
ülranm, 3 bin Liranın % 20'si ödenecektir. Bu rakam, 
başlangıçta, öğrenci durumunda, okula daha başlan
dığı safhada ödenen ücret yeterîidir ve kanun bu-

j nu biraz da Fârj tutmuştur. 
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Şimdi öğrenci durumunda olan çırak, roesüeği, 
çırak olarak bir ustanın yanında öğreumeyip de bir 
sanat okulunda öğrenmeye kalksaydı, yılda Millî 
Eğitim Bakanlığı devlet bütçesinden bu kişi için 20 
- 25 bin lira gibi bir ücret ödeyecekti. Şimdi bu öğ
renci durumunda olan kişiye ödenen ücret, o işyeri 
sahibinin sırtından çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, biz Adalet Partisi Grupu 
olarak, Adalet Partililer olarak, bu yasanın bugünün 
şartlarına en uygun şekilde çıkmasından yanayız. 
O itibarladır ki, gerçekçi gördüğümüz önerilerin 
hepsine, geçerli gördüğümüz önerilerin hepsine ka
tılacağız, yardımcı olacağız. Ama, konuyu istismar 
etmeden, konuyu bundan medet umanlara yararh bir 
şekilde çıkarmanın sayısız faydalarına inanmakta
yız. 

Yasanın tümü üzerinde yaptığımız konuşmada 
söylediğimiz gibi, bir gerçeği daha dikkatle gözle
rinizin önüne sermek istiyoruz. 1970 yıh nüfus sayı
mına göre yaş'arı 13 ile 18 arasında olan kişilerden 
4 milyon kişinin bugün 3,5 milyonu sokaklarda avare 
dolaşmaktadırlar. Bunlar böyle bir meslek dahna gir
menin imkânlarını ve kapılarım Yüce MecSsten ara
mayı bekinmektedirler. Eğer bir berberin, bir maran
gozun, bir demircinin yahut bir bakkalın yanma alı
nacak çırağa ait birtakım külfetleri ödeme yükü iîe 
yükümlü kılarsanız demirciyi, bakkalı, marangozu; 
o takdirde o kişiler, köyde yaşayan demirci, kasaba
da yaşayan demirci, kasabada yaşayan demirci o çı
rağı almaktan imtina edecektir. Çünkü, kazancı böy
lesine ödemelere yeterli değildir. O takdirde de sokak
lardaki işsiz rakamlarını çoğaltmaktan ileri gideme
yeceğiz. 

Meseleyi, istismar açısından ele aldığımız zaman, 
bunu istismar etmek için bu kürsüde çok şey söyle
nebilir; ama Türkiye'nin gerçekleri karşısında, bugün 
ülke sanayiinin, ülke endüstrisinin, çırak kaynakları
ma kurutulmasında uğradığı zayiatı kapatmak gibi 
bir görevüe karşı karşıyayız. Ayrıca, sokakta işsiz, 
güçsüz düşen maceraperest evlâtlarımızı bir meslek 
sahibi yapma iîe karşı karşıyayız. Bu, ülkenin olduğu 
kadar Yüce Parlamentonun da vicdan borcudur. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, 13 ncü madde
nin üçüncü fıkrasının bir hal tarzına bağlanmasından 
yanayız; bir hal tarzına bağlayalım. Bu hal tarzı için, 
Sayın Başkanlık makamına verildiği söylenen öner
geleri dinledikten sonra fikrimizi ayrıca arz edece
ğiz. 

Konunun önemi üzerindedir. Yüce Meclisten, ya
saya, bugüne kadar esirgemedikleri ilgi ve sürati de

vam ettirmelerini istirham ediyor» saygılar sunuyo
rum efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında verilmiş önergeler var; evvelâ 

geZş sırasına, sonra da aykırılık derecesine göre oku
tacağım:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
358 S. Sayılı çırak, kalfa ve ustalık Kanun tasa-

rısmiîi, 13 ncü maddesinin 3 numaralı bendinin me
tinden çıkartmasını saygı ile öneriyoruz. 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Ona! Mustafa Güneş 

Adana Kütahya 
Mehmet Can A. Haşim Benli 

Zonguldak 
Kemal Anado! 

MIBet Meclisi Başkan^ğma 
13 ncü maddenin 3 ncü bendinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Burdur İzmir 

Osman Ayku2 Neccar Türkcan 
Antalya Kahramanmaraş 

Fahri Özçelik Oğuz Söğütlü 
Adana 

îlter Çubukçu 

Çırak ve kalfalara ödenen ücretler ile her türlü 
vergi ve sigorta primüeri işverenler tarafından öde
nir. 

Ancak, yıEık geliri 50 000 liraya kadar olan işve
renler vergi ve sigorta primi ödemekten muaftır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çırak, kalfa ve ustalık Yasasının 13 ncü madde

sinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekikle değiştirilmiştir. 
îzmir İzmir 

Neccar Türkcan Kemal Önder 
Urfa İstanbul 

Celâl Paydaş Vahit Yaşar Çalın 
Eskişehir Elâzığ 

Murat Kâhyaoğlu Orhan Senemoğm 

3. ÇırakJara verilen ücretler her türlü vergi ve çı
rağın ödeyeceği sigorta priminden muaftır. İşverenin 
ödeyeceği sigorta primiyle, (Emeklilik hariç) Sosyaî 
Sigortalar Kurumunun sağladığı her türlü güvencesin
den yararlanır. _, 
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Müüet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Burdur Eskişehir 

Osman Aykul Murat Kâhyaoğlu 
İzmir Bolu 

Neccar Türkcan Abdi Özkök 
Gaziantep 

Mustafa Güneş 

Her aStı ayda bir artan kademeli ücret baremine 
göre çırakîık kurulunca tespit oîunacak bu ücret çı
raklığın ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki 
kalfanın veya işyerinde ba nitelikte bir kimse yoksa 
o yerde sanatta çaîişan muadili bir kimsenin ücreti
nin % 25'inden ve son altı ayında % 70'inden az ola
maz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, çok 
önemli bir değişiklik önergemiz var, maddenin ruhuy
la iügili. Hemen gönderiyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
ederseniz Saym Başkan çok önemli, oy birîiğiyFe ar
kadaşlarla karara vardık. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hüsnüniyet
le... 

BAŞKAN — Mutlaka hepsinde hüsnüniyetlisiniz. 
Bunda endişemiz, şüphemiz yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, siz istemleri yaparken, biz de yetiştirmiş oburuz. 

BAŞKAN — İşleme, sizin önergeniz geldikten soiî-
ra başlayacağım. İşleme başlarsam, kanunî formalite
ye başlamış olurum. 

Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin, aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini öneriyoruz: 

İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itiba
ren İş Kanunu gereğmce tespit edilen asgarî ücretin 
•% 30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödemekle yü
kümlüdür. 

Bu ücret, her altı ayda bir çırağın ücretinin °/0 5'im 
den az olmamak üzere kademeli olarak artırılır. 

Çıraklara verilen ücretler, her türlü vergiden muaf
tır. 

Oraklar hakkında çıraklık süresince 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazalarıyîe meslek 
hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygu
lanır. 

Bu ücretlere ait primlerin hesabı Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmeSkiIe sap
tanır. 

Ankara Kastamonu 
önder Sav Sabrı Tığlı 

İzmir İçel 
Neccar Türkcan Ora! Mavioğhı 

Samsun 
İrfan Yankutan 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına göre oku
tacağım: 

(Ankara Milletvekili Önder Sav ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden bir kişiye söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Sav. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkam, değer-

Bî arkadaşlarım; 
Her ne kadar 13 ncü madde çırağa ödenecek üc

ret konusunda bir değerlendirme getirmiş ise de, hem 
yürümekte olan yasalarımız açısından, hem de gele
cekteki uygulamalar açısından sakıncalı bulduğumuz 
iç m bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Çıraklık kurulunca tespit edilecek ücretten bah
sediliyor. Çalışma hayatına ilişkin bir yasa çıkartıyo
ruz. Çalışma hayatına ilişkin ücretler, bilindiği üze
re, İş Yasasına göre hazırlanacak olan asgarî ücret
le belirlenmektedir. 

Hem yasalar arasındaki paralelliği sağlasın, hem de 
çırağa ödenecek ücret, sanki logaritmik birtakım 
hesaplarla saptamyormuş gibi olmasın, belli bir yüz
deye dayandırılsın amacıyle bu önergemizi verdik. 

Bir de, 3 ncü fıkra olan «Çıraklara verilen ücret
ler her türlü vergi ve sigorta priminden muaftır», fık
rasını ikiye bölerek, vergiden muafiyeti kabul edip, 
sigorta priminden muafiyeti kabul etmeme yönünde 
bir geüâşmc göstermesini istedik. 

Ç»rağın sosyal güvenliği açısmdan önemli gör
düğümüz için bunu getiriyoruz ve sigorta primleri
nin hesaplanmasına ilişkin olarak da Sosyal Güven
lik Bakanağının çıkaracağı yönetmeliğe atıf yapmış 
bulunuyoruz. 

Maddenin bu şekilde, değiştirge önergemiz yö
nünde kabu!*ü; hem şimdi elimizdeki metindeki 13 
ncü maddeden daha açık, daha sağlıktı, hem de yürü-
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inekte olan yasal düzene daha uygun bir biçim ge
tirecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, önerge ile ilgili olarak Hü
kümet adına konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İçtüzüğe göre sade
ce Komisyon ve önerge sahibine sos verme yetkim 
var. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: KrJm! 
cdenüer... Kabul etmeyenler... Önerge kabu! edâferaîş-
tir. 

Sayın Milletvekilleri, kabu! edilmiş olan önerge 
maddenin tümünü değiştirmiş duramda.db.r. Bu vazi
yet karşısında bundan sonraki önergelerin oyfercsa-
ya konulmasa İmkânı hâsıl olmayacaktır artsk. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Sayın Başkan, 
3 ncü fıkrayı değiştirdik, 

BAŞKAN — Bu okunmuş olan önerge tümünü 
değiştirdi; sadece birini değil, tamamını değiştirdi. 
Madde tamamen değiştiği için diğerlerinin işleme 
konulmasının imkânı kalmamıştır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni afeîsş olduğu şekliy
le oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kaba! 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere enirine 

verildikleri işkolu nezareiçisi (İşyeri sahibi, temsilci
si, ustan, kalfası veya benzeri kademeyi işgaî ede
nin) çalışma saatlerine uygun şekilde çakş-urahrlcr. 
Çıraklık riirednin son yılı hariç devamlı olarak yal
nız -çakışmalarına müsaade edilemez. Bu konuda 1475 
sayılı İş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı (Mad
de 67) gece çalıştırma yasağı (Madde 69) ve ağsr ve 
tehlikeli işler (Madde 78) hükümleri gözönünde bu
lundurulur. 507 sayılı Kanunun kapsamına giren işyer
lerinde, çırağın veli veya kanunî mümessilinin ve ma
hal1! çıraklık komitesinin muvafakati alınmak şarfsyle 
çıraklar, saat 21'e kadar çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupEarı adına ve
ya şahıslan adına söz almak isteyenler isimlerini yaz
dırsınlar. 

HÜSEYİN ERÇELtK (Denizli) — Şahsım adına 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erçeîik, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başka
nım ve değerli arkadaşlarını; burada da biraz eksik
lik görüyorum. Eksiklik gördüğüm yerler şuralarda : 

Bir ekfa, 12 yaşını hepimiz geldik, geçtik. 12 ya
şındaki çocuk dehşetli bir oyun çağmdadır. Onu tez
gah başında 8 saat, 10 saat, 11 saat, yani 21.00'e ka
dar tutmanın imkân ve ihtimali yoktur, pedagojik for
masyonlara göre. 

Bu bakuııdan, ç»k sıkıcs bîr durum gelmiş bura
ya. 8 saati bir defa geçmemesini ben rica edeceğim 
arkadaşlarımda». Çünkü çocuk henüz yenidir, kıkır
dak halindedir, daha kemikleri dahi olgunlaşmamıştır. 
8 saat tezgâh başında tuttuğumuz gibi; 9 saat, 10 saat 
gibi uzun bir zaman tutarakla, bu sefer sanattan edi
neceği fokgillerden ve tecrübelerden bıkarak, bugün
kü erkek SKÎÎES enstitülerinden mezun ©lanlar nasıl 
zabıt kâtipliğini 'tercih ediyorlarsa, oradaki tezgâh
tan bakıyorlarsa; harada verdiğimiz bu bilgileri, ba 
becerileri, bu öğrettiğimiz bilgileri uygulamamaya, 
omdan bıktırmaya uğraşmış oîuruz, çok fazla saat 
koyarak, 

8 £'KHI geçiKeriîesinj raca edeceğim ben. O bakım
dan söz aMiîiî, hepinize saygs'ianım. sunarını, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen arkada-

ş-îîiez yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Aleyhinde söz isti
yorum Say m Başkan. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 
SENEK BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaş-arım; 
İş hayatına bakarken pratik gerçeklere bakmak 

iâziHKhr. 3 saat azamî çalışma haddi koyduğumuz tak
dirde, fazla mesai yapana imkânını, pratik hayatta us
tanın, kalfanın yardımcısı olan çırağın işten başını 
n*;p gitmesine ve işin aksamasına sebep olur. 

Bu bakımdan, pratik hayatm gereklerine bakma
mız lâzım. Fazla nazarî meseleleri alırsak, iş hayatın
da aksamalara sebep oluruz. Prensibi vazettikten son
ra, bunun fazla mesai imkânlarını düşünmeniz B-

. zım. Değilse, fazla müdahale Türkiye gerçeklerine ay-
ksrı olur. Onun için, iş birimlerini, iş ünitelerini bü
tünlüğü İ3e gözönüne almamız Sazım. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımızın, mese
leyi fazla nazarî, oku! gibi gözemelerini , işyerlerini 
bir. mektep gibi müîatim etmemelerini Önemle rica edi
yorum. Bu mahzanı belirterek bu bakımdan aleyhte 
olduğusnu arz ederim.. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge yok. Madde

yi oylarınıza sunuyorum: Kaba! edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde Î5. — 1. İşyeri sahibi çıraklara bir sene 
öğrenimden sonra, yıîda bir ay ücretli izin vermekle 
yükümlüdür. . 

2. Yıllık ücretli izinler sırasiyle ve çırağın yetiş-
t'rilmesi için açılan meslek kurslarının tatil edildiği 
ay "arda verilür. 

3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler doîayısayle 
işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebilir. Bu mahi
yetteki izsMer yılda 30 iş gününden fazla sürdüğü tak
dirde çıraklık süresine eklenir. 

4. Bu kanunca diğer kanunlardaki ücretli izin
lere ait hükümler çekiştiği takdirde bunlardan çırak 
yararına olanları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka
daşımız?.. Yok. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Önergem var sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Söz isteyen arkadaşımız yok, Madde 
üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Çıraklık Kanun Yasasının 

15 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririz. 

Bolu Gaziantep 
Abdi özkök Mustafa Güneş 

Eskişehir Eskişehir 
Niyazi Ona! Murat Kâhyaoğlu 

Burdur 
Osman Akyol 

3. Ücretli izin dışında önemli sebepler ve ger
çek mazereti nedeniyle izin isteyen çırağa işyeri sahi
bince ücretsiz izin verilir. Bu nitelikteki izinler 30 
gününden fazla sürdüğü taktirde çıraklık süresine ek
lenir. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Efendim 3 ncü fıkra
nın birinci cümlesi sarih değildir; Önergemizi o ba
kımdan verdik. 

BAŞKAN — Komisyon olarak önergeye katılı
yor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU 3AŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarımı 
Bu 15 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki birinci 

cümle sarih değildir. Bu, çırak için anlaşılacağı gibi, 
işveren ve işyeri sahibi için de önemli sebepler ve ma-
aereî anlamına gelebilir. Yani işyeri sahibi çıraktan 
pek memnun değildir veyahut o birkaç ay içinde çı
raklar fazla gelmiştir, çırakları işyerinden uzaklaştır
mak ister. Mazeretle önemli sebepleri işyeri sahibi 
kendisi talidir edecektir. Kanun o yetkiyi ona ver
mektedir. İsterse, çırakları savmak ister. Savmak is
teyince de «sana önemli sebepler dolayısıyle ücretsiz 
izin veriyorum, git» der ve çsrağı her gün iedirgin 
eder. Halbuki burada getirilen ifade neyi kastediyor? 
Bence, aslında kanunun anlamı da o, ücretsiz izin 
isteyen, gerçek mazeretâ bulunan çırak eğer izin is
terse ve önemli sebepler varsa, bu da işyeri sahibince 
takdir edilirse - kendisi takdir edecektir - o zaman 
ücretsiz izin verilir. İşte ba anlamda olması için, bu an
lama gelmesi için biz önergemizi verdik. O şekilde 
tasrihi kanun nazarında daha açıklık getirir. O ba
kımdan önergenin kabul edilmesini rica ediyorum. 
Saygılar sunanın, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Ksbul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemişti. 
Maddeyi okunduğu şekli ile Oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler*. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - I 

Çıraklık Sözleşmesi 

Madde 16. — Her işyeri sahibi veya temsilcisi çırak 
adayını çırakMa aldığı tarihten itibaren onunla, reşid-
olmanıası halinde veli veya kanunî mümessili ile Î5 
gün içinde çıraklık sözleşmesi yapmaya mecburdur. 

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

Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
358 S. Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ta

sarısının 16 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesin saygı ile öneryoruz. 

Madde 16. — Her işyeri sahibi veya temsilcisi, 
çırak adayını çıraklığa aldığı tarhteıı itibaren 15 gün 
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içinde, çırağın velisi veya kanunî mümessili ile çı
raklık sözleşmesi yapmaya mecburdur. 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Onal Mustafa Güneş 

Adana , Kütahya 
Mehmet Can Ahmet Haşim Benli 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ederiz: 

«İşyeri sahibi veya temsilcisi çırak adayını çalış
tırmaya başlamadan önce velisi veya kanunî mümes
sili ile 3 örnek yazılı bir çıraklık sözleşmesi yapmaya 
mecburdur. 

Çırağın sözleşme süresi içinde reşit obuası halinde 
de çıraklık sözleşmesi devam eder. 

Çıraklık sözleşmesinin birer örneği taraflara, bir 
örneği de ilgili teşkilâta verilir. 

Ankara Kastamonu 
Önder Sav Sabri Tığlı 

Adana İzmir 
Hasan Cerit Yüksek Çakmur 

Burdur 
Osman Aykul 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden teker teker okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ankara Milfetvekii Önder Sav ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katıh-
yoı musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sav, bu durumda, önergeni
zi izah için buyurunuz efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisim değerli üyeleri; 

Mevcut metindeki ifadeye bir açıklık getirmek 
istedik önergemizle. Burada, «Her işyeri sahibi ve
ya temsilcisi, çırak adayım aldığı tarihten itibaren 
onunla, reşit olmaması halinde veli veya kanunî mü
messili ile 15 gün içinde çıraklık sözleşmesi yapar» 
diye bir hüküm var. 

Birçok yönlerden mevcut yasaîanmıza aykırı bir 
görünüm var bu maddenin. Örneğin; «Aldığı tarih
ten itibaren ne kadar bir süre içinde?» tabiri ile il
gili galiba bir önerge verildi ve buna dair br süre 

getiriyor. Ancak, eğer bunu aldığı tarihten önceki 
bir tarih olarak saptayacak olursak başlangıcı kesin 
olarak beSrtemiş oluruz, bir. 

Bir de «Reşit olmaması halinde» şeklînde bir 
tabii* var. Zaten veli ve kanunî mümessilin piyasa 
indinde hüküm ifade edeceği yer kişinin reşit olma
ması haSİdir. 

Onun için bu ibare burada fazladır. Bizim ver
miş olduğumuz önergede; çırak reşit olduktan sonra, 
kendisinin kanunî mümessili veya velisinin yaptığı 
çıraklık sözleşmesinin devam edeceği gibi bir açıklık 
da getirmiş bulunuyoruz. 

«Üç örnek sözleşme düzenlenir» den kastımız, 
bu şekîiyEe madde geçecek olursa, çırağın her hangi 
bir güvencesi kalmıyor. Tamam, sözleşme yaptık 
diyor. Hani sözleşme dendiği zaman, bu bir tek 
işverenin elindeki bir belgeye dayanmış oluyor. 

Bu bakımdan, gerek çırak adına sözleşmeyi im
zalamış o!an veli veya kanunî mümessilinin elinde, 
gerdkso işyeri sahibinin elinde ve bir de, çırağın 
mensup oîdutğu iş kolunun veya iş meslek grupunun 
bağh olduğu teşkilâta gönderilecek bir örnek olarak 
da üçüncü örneği saptamış oluyoruz. 

Onun için bu değiştirge önergemizin madde ye
rine geçerli sayılmasını Yüce Meclisten saygılarımızla 
diliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sav. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilmiş önerge muva

cehesinde, ikinci önergenin oylamaya konmasına 
lüzum kalmamıştır. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Yanlış efendim. 
BAŞKAN — Efendim? 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — İkinci önergenin 

de okunması ve oylanması gerekir. 
BAŞKAN — Niçin? Arada... 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Efendim, orada 
18 yaşından küçük olanların çırak olabileceği ve 18 
yaşından büyüklerin olamayacağı ve dolayısıyle mu
kavelenin de ancak belli bir kanunî müessese ile ya
pılabileceği yazılmıştır. Tasarının 5 nci maddesi ile 
çelişki halinde olur, eğer 18 yaşından sonra çırak
lık devam ederse... 

BAŞKAN — Siz önergenizde, 18 yaşını ikmal 
etmiş olan kimse rüştünü ispat ettiğinden, ondan 
evvelki sözleşmenin münfesih olması lâzımgekliği 
için yeniden bir sözleşme yapılması lâzım gelir de
mek istiyorsunuz, eğer yanlış anlamadı isem.. 
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NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Ben şöyle de
miştim Sayın Başkan: 18 yaşını bitirdikten sonra 
bir kişinin çıraklığı devam edemez. Aksi halde 
5 nci maddenin (b) bendi ile tam bir çelişki içine 
düşer. 5 nci maddenin (b) bendinde çıraklık için; 
«12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak» 
şartı ve kaydı var. 

Şimdi, biraz önce kabul edilen önerge ile tam 
tersine bir şey çıkü... 

BAŞKAN •— Evet, ne dedik bu önerge ile?.. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

kabul edilen önerge ile 18 yaşından sonra da devam 
edeceğine dair... 

BAŞKAN — Anlıyorum. Sonra da devam edece
ği yazdı. 

«Çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması ha
linde de çırakkk sözleşmesi devam eder». 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
manası açık. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika; biriniz söyleyin efen
dim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bunun manası şu 
efendim: 

Çıraklık yaşı, kanunun diğer maddesinde 18 ola
rak tespit edilmiş. Bu çıraklık süresi içinde reşit ol
ması halinde, ki, 18 yaşından evvel reşit olabilir... 

BAŞKAN — Anlıyorum, tamam efendim. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Devam eder di

yor. 
BAŞKAN — Evlenmek kişiyi reşit kılar. Bu du

rumda, 18 yaşma gelmemiş olmasına rağmen - evlen
miş olması halinde reşit olmuş olmasına rağmen - yi
ne çıraklık süresinin 18'c Isadar devam edeceğini kap
samaktadır. Mesele bu, anlaşıldı. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir noktayı da açıklığa kavuşturmak lâzım. Ko
misyonun da yardımına ihtiyaç var. 

Bir kişi 18 yaşından küçükse çıraktır, ama sınav
lardan geçip başarı sağlamadığı zaman, 19 yaşına, 20 
yaşına girerse çıraklığı devam eder. Beşinci madde 
çıraklığa kayıt işlemi ile ilgilidir. Çıraklığın sürüp 
gitmesiyle ilgili bir husus... 

BAŞKAN — Zaten, oylanmış olan ve kabul edil
miş bulunan bu önergenin üzerinde, başka bir işlem 
yapmak imkânından da mahrumum. 

Yalnız, açıklık gelsin diye bu münakaşa zeminini 
hazırladım. 

20 . 1 . 1977 O : 1 

Teşekkür ederim. Diğer önergeyi işleme koymu
yorum. 

Şimdi, önergeyi, kabul edilmiş olduğu şekliyle ye
niden, 16 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17'nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık süresi

nin tamamlanmasıyle sona erer. Ancak, kalfalık im
tihanında başarı gösteremeyenler çırak olarak çalış
maya devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arkada
şımız?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık sözleş

mesi taraflarca feshedilebilir. 

1. Çırak yönünden : 
a) İşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel

kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lokavt diğer 
mücbir sebeplerden gayrı bir sebeple faaliyetini ara
lıksız iki aydan fazla tatil etmesi veya işyerinin uzak 
bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etme
sine maddî imkân kalmaması veyahut devamının ona 
ağır külfet yüklemesi, 

b) Çırağın, mücbir bir sebep altında, işine devam 
etmesini fiilen imkânsız kdacak derecede uzak bir ye
re ailesi ile birlikte veya yalnız olarak ikametgâhım 
nakletmesi, 

c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralıksız ola
rak iki ay veya daha fazla süren hastalığı halinde. 
yerine bir başkasının alınmaması, 

d) îşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena muame
le ettiğinin veyahut çırağa karşı olan vazife ve veci
belerin yerine getirilmediğinin ilgili komitece tespit 
edilmesi, 

e) Çırağa, sanatım öğreten ustanın ayrılması ve
ya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan hapse mah
kûm olması ve yerine başka bir ustanın getirileme
mesi, 

f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayısıyle 
sanatını öğrenmeyi devamlı olarak engelleyen bir ha
lin meydana gelmesi, 

g) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki durumu
nun onun sağlığı ve ahlâki bakımdan mahzurlu ol
duğunun sonradan anlaşılması, 
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h) Çırağın öğreneceği sanatın dışındaki işlerde 
çalıştırıldığının çıraklık komitesince tespit edilmesi, 

2. İşyeri sahibi bakımından : 

a) Çırağın; işyeri sahibi, temsilcisi, ustası veya 
bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna 
dokunacak sözler sarf ettiğinin veya davranışlarda 
bulunduğunun yahut bunlar hakkında şeref ve haysi
yet kırıcı ve asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğunun 
ilgili çıraklık komitesince tespit edilmesi, 

b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve ger
çek bir sebep olmaksızın devamsızlık göstermesi, 

c) Çırağm, aralıksız iki ay veya daha fazla de
vamsızlığım mucib olan, yahut işyeri sahibinin, usta 
ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı bakımından teh
like arz eden bir hastalığa tutulması, 

d) îşyeri sahibine karşı olan vecibelerini yerine 
getirmemesi, 

e) îşyeri içyönetmeliğinin çıraklarla ilgili hüküm
lerine aykîrı harekette ısrar etmesi, içyönetmeSiği bu
lunmayan işyerleri için işyeri sahipleri veya ustanın 
koyduğu iş nizamını bozucu harekette bulunması, 

f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun görülecek 
diğer sebeplerin meydana çıkması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşım?.. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sav. 
Sayın Sav, şalısınız adına değil mi? 
ÖNDER SAV (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde genellikle iyi düzenlenmiş, yazılmış bir 
madde; ancak, sanıyorum (d) bendinde «İşyeri sahi
binin çırağa fena muamele ettiğinin ilgili komitece 
tespiti.» gibi bir ibare var. Bu «ilgili komitece» di
ğer fıkralarda yok. Diğer fıkralarda da, aşağı yukarı 
ona yakın suçların işlenmesi söz konusu. O bakım
dan, hem madde içinde fıkralar arasındaki bütünlü
ğü sağlamak bakımından, hem de bir anlamsız de
ğerlendirmeye ileride uygulama safhasında yer ver
memek bakımından, bu «siğili komitece» lafının 18 
nci maddenin (d) fıkrasından çıkartılmasını istiyoruz. 
Bu konuda da bir önergemiz sayın Başkanlığa tak
dim edilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tercan, buyu

run. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Türk milleti var olduğundan beri, asıl kabiliyetle
ri, sanat gücü sebebiyle tarihine şanlı sayfalar kat
mıştır. Türk milleti, örf ve âdetlerini kaybettikten 
sonradır ki, buhranlara sürüklenmiştir. Türk milleti 
loncalar devri sistemiyle Garba medeniyet, sanat, 
ahlâk taşımıştır. Ahlâkın temeli meslekte ustaya ya
pılacak saygıdan başlar. Eğer bir çırak mesleğe baş
ladığı andan itibaren ustasını, yanı büyüklerini, hoca
sını, öğretmenini saymayı ve sevmeyi bilmiyorsa, 
onun sahip olacağı sanat kabiliyetinin memlekete ve 
kendisine lıiç bir hayrı olmayacaktır. Gönül dilerdi 
ki, geçmiş yıllarda hatırasını şükranla yâdettiğimiz 
loncalar devrini ihya edecek bir yasa çıkarsaydık bu 
Meclislerden. O zaman görecektiniz ki, toplumdaki 
birtakım patlamaların ve sosyal çalkantıların da ola
mayacağı mutlu bir ortam yaratacaktık. 

Maddenin tümü üzerinde Millî Selâmet Partili ar
kadaşlarımın bir teklifi oldu; «Çırağa, çıraklığa baş
ladığı zaman, mesleğinin gereği olan teknik, teknolo
jik ve teorik bilgi yanında ona ahlâkî şeyleri öğret
me, hususu da yasaya girmiş olsaydı» dediler. İnanır 
mısınız, bu duyguya gönülden katıldım. Bu maddede 
onların da konuşmalarım çok bekler ve isterim. 

Şimdi, Sayın Sav'ın; «Çırağın ustasına karşı olan 
vazifeleri, görevleri nedir?» sualine geliyorum : 

Çırağın görevi, sadece vaktinde işine gelip veri
len görevleri, temrinleri ve pratik ve teorik bilgileri 
almak değildir. O işyerine ahlâklı bir insan gibi na
sıl geîinecekse, onu da bilmek mecburiyetindedir. Çı
rak, kalfasına, ustasına ve işverenine karşı saygılı ol
mak mecburiyetindedir. Ustanın, o çocuğun yetişme
si üzerinde ne gibi bir kusur işleyeceğini düşünmek 
mümkün değildir, çocuğun yetişmesinde, mutlaka 
müspet karakter yapılan meydana getirir. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyi istismar açısından 
ele almayınız. Bugün Türkiye'de çırak boşluğu var
dır, kalfa ve usta boşluğu vardır. Türk sanatkârının 
yanında çalışan çsraklara ustanın kötü bir muamele 
yaptığı görülmemiştir. Çırak, karakterli, ahlâklı oldu
ğu müddetçe, verilen görevini huzuru kalple, sami
miyetle yerine getirdiği müddetçe ustanın oğludur, 
evlâdıdır. Buna milyonda bir dahi olsa başka misal 
eklememiz mümkün değildir. 

Yukarıdan aşağıya, 18 nci madde fevkalâde du
yularak, düşünülerek tanzim edilmiş bir maddedir. 
Bu, bir binanın tuğlası gibidir, bir tanesini çektiğiniz 
takdirde bu güzel maddeyi yutarsınız. 
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Usta çırağa, mesleğinin dışında ahlâk dersleri de 
verecektir. Bizim Türkiyemizde sanatkâr, usta ve iş
verenlerimizde loncalar devrinden kalma bu ahlâk, 
bu duygu henüz kaybolmamıştır. Dileriz ki bu yasa, 
bu güzel duyguları, bu tarihî duygulan biraz daha 
güçlendirsin ve beslesin, 

Çırak sahipsiz olmaktan çıkmıştır. Artık ustayı, 
dilediğini çırağına empoze etmek imkânından mah
rum bırakmaktadır bu yasa. Çünkü, onu devamlı de
netim altında bırakan mahallin çıraklık kuralları var. 
Çırak sahipsiz olmaktan kurtulacaktır inşallah bu ya
sa kanunlaştığı takdirde. Çünkü, çırağın besâ besâ 
usiasıyle karşı karşıya pençeleşeceği maddelerle mü
zeyyen kılmışızdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş önerge var. Okutu

yorum : 
Sayın Başkanlığa 

18 nci maddenin (d) bendindeki «ilgili komitece» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını öneriyoruz. 

Ankara Burdur 
önder Sav Osman Aykul 

Kastamonu İstanbul 
Sabri Tığlı Abdurrahman Köksaloğlu 

İzmir 
Neccar Türkcan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Oylamaya geçdikten sonra gelmiş olan bir öner
ge var, oylama başladığı için, önergeyi muameleye 
koymamız mümkün değil. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 19. — İşyeri sahibinin değişmesi halinde, 

çıraklık sözleşmesi, iki tarafın muvafakati ile yürür
lüğe devam eder. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 nci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - II 

Tarafların görev ve yükümlülükleri 

Madde 20. — İşyeri sahibinin çırağa karşı olan 
görev ve yükümlülükleri : 

1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata ait öğ
renim programını noksansız olarak uygulamak, onun 
çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık imtihanını 
başarabilecek tarzda yetiştirilmesini sağlamak, 

2. Çırağın, sanatı ile ilgili teorik meslek dersleri 
görmek üzere okul ve kurslara devamına müsaade 
etmek ve devamını kontrol altında bulundurmak, 

3. Çırağı, sanatım öğrenmesi ile ilgili işlerde ça
lıştırmak, 

4. Çıraklık sözleşmesinin tanzimini takibeden ye
di iş günü içinde sözleşmenin bir örneğini mahallî 
çıraklık eğitimi komitesine, derneğe kayıtlı ise ilgili 
derneğe veya odaya vermek ve sicil numarasını ala
rak sözleşmeye yazmak, 

5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle olan 
devamsızhğım sicil tutan derneğe ve mahallî çıraklık 
eğitimi komitesine bildirmek, 

6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini ilgili der
nekten veya odadan alarak çırağın veli veya kanunî 
mümessiline göndermek, 

7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair 
sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra açılacak 
ilk kalfalık imtihanına girmesini sağlamak ve imtihan 
için gereken alet ve malzemeyi mahallî çıraklık eğiri
mi komitesinden temin etmek. 

Dikkat buyurulursa, 18 nci maddenin başlangıcın
daki fıkralar, çırağın hak ve hukukunu tadat eden 
fıkralardır. Onun dışında kalan fıkralar ise çırağı ye
tiştirecek öğretmene verilen haklardır. 

Şimdi şurada meşkuk, kapalı, örtülü hiç bir şey 
yoktur. Yüce Meclisten Adalet Partisi Grupu olarak 
istirhamımız; bu güzel maddelerin kabul edilmesidir. 
Üzerinde uzun uzun çalışılarak meydana getirilen bu 
kanunun en güzel yeri de, loncalar devrindeki bazı 
ahlâkî, faziletli duygulan yansıtan 18 nci maddedir. 
O itibarladır ki, 18 nci maddenin bu haliyle Yüce 
Meclisten geçirilmesini canı yürekten temenni edi
yor, heyetinizi saygıyla selâmlıyorum efendim. 

— 195 — 



M. Meclisi B : 35 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 21. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan 

görev ve yükümlülükleri : 
1. Sanatını muayyen yetişme programına uygun 

olarak olanca dikkat, gayret ve itinasıyle öğrenmeye, 
sanatında yeter derecede maharet elde etmeye ve çı
raklık süresi içerisinde kalfa olmaya çalışmak, 

2. Gerek işyerlerindeki pratik çalışma işine ve 
gerekse sanatı ile ilgili teorik meslek derslerini gör
mek üzere tâyin edilen okul ve kurslara muntazam 
olarak devam etmek, 

3. Çırağın yetişme ve öğrenme durum ve kabi
liyetini tespit etmek üzere yapılacak deneme imtihan
ları ile kalfalık imtihanına girmek, 

4. İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söy
lememek. 

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

Madde hakkında verilmiş bir önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

BÖLÜM - m 

Çırağın yetiştirilmesi 

Madde 22. — Çıraklık, çırağın işe alınması ile 
başlar. Çırağın sanatım öğrenmesi için iş üzerinde 
bir öğrenci gibi çalışması şarttır. 

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

Madde hakkında verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, mahallî çı

raklık eğitimi komitelerinin ve Çıraklık Kurulunun 
mütalaasını almak suretiyle her sanata mahsus pra
tik ve teorik yetiştirme programlarını hazırlar. Bu 
programlarda her sanatın icrası için zarurî olan ma
haret ve işlemler, bunların öğretilme sıra ve süreleri 
ayn ayrı gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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I Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu
yorum : 

| Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 23 ncü maddesinin K aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Kayseri Konya 

l Cemal Cebeci Şener Battal 

Erzurum Nevşehir 
Yahya Akdağ M. Sabri Dörtkol 

Malatya Yozgat 
I M. Turhan Akyoî Ö. Lüîfi Zararsız 

Madde 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma Ba
kanlığı ve Diyanet tşleri Başkanlığı, Mahallî Çırak-

I lık Eğitimi Komitelerinin ve çıraklık kurumunun mü
talâasını almak suretiyle her sanata mahsus pratik ve 

I teorik yetiştirme programlarını hazırlar. Bu program-
I larda her sanatın icrası için zarurî olan maharet ve 
I işlemler bunların öğretilme sıra ve süreleri ayrı ayn 
I gösterilir. 

BA,ŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Takdire arz 
I ediyorum. 

ÖMER LÜTFÎ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 
I Başkan, önergeyi açıklamak istiyorum. 

I BAŞKAN — Komisyon katıldığı için size açıkla-
I ma imkânı veremeyeceğim. 
I Sayın Komisyon, ekseriyette misiniz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Hayır efen-

I dini. 
I BAŞKAN — Efendim, katılıyor musunuz, katıl-
I mıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Efendim, 

I Yüce Heyetin takdirine arz ediyorum. 
I BAŞKAN — Mümkün değil, biz bu ifadenizi ka-
I fcîınama şeklinde anlayacağız. 
I Önerge sahibine söz hakkı doğmuş bulunuyor. 
I Buyurun Sayın Zararsız. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
I katılıp katılmama şekli açıklanmadı. Genel Kurulun 
I takdirine bırakmak ayrı şey, katılmamak ayrı şeydir. 
I BAŞKAN — «Katılmama şeklinde anlıyorum» 
I dediğim zaman da tasvip manasında «evet» dediler. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — O zaman 
I «Katılmıyoruz» desin Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Öyle dedi efendim. Ben tüzüğün 
amir olan şeklini yerine getirmekle mükellefim. 

Buyurun Sayın Zararsız. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Çırak, Kalfa ve Ustalık 

Kanun tasarısı büyük bir boşluğu dolduracaktır ve 
bir evvelki Yüce Heyetin kabul ettiği 22 nci madde
de «Çıraklık, çırağın işe abnması ile başlar. Çırağın 
sanatını öğrenmesi için iş üzerinde bir öğrenci gibi 
çalışması şarttır.» denilmektedir. Şu halde çırak, çı
raklık süresince bir öğrencidir, öğrenci, öğretim ve 
eğitim bütünlüğü içerisinde düşünüldüğü takdirde, 
nasıl ki bugün millî eğitim sistemimiz içerisinde po
zitif, maddî ilimlerin yanında manevi ilimler; din ve 
ahlâk dersi varsa; bu çıraklık okullarında ve kursla
rında da keza çırağı eğitecek, öğretecek, mesleğe da
ha çok ısındıracak manevî bilgileri almaya da ihtiyaç 
vardır. 

Bu itibarla, işte bu biraz sonraki maddede deği
şiklik önergemize esas olmak üzere bu maddede bir 
değişiklik istemekteyiz. İstediğimiz değişiklik şudur : 
Bu maddede, yapılacak öğretim ve eğitimin progra
mını hazırlamakta sadece Millî Eğitim Bakanlığı müs
takil söz sahibi kılınmıştır. Halbuki, iş hayatında Ça
lışma Bakanlığı sureti katiyede ihmal edilemez, tşçi 
ve işveren münasebetlerini ayarlayan, düzenleyen, iş
çi - işveren arasında hakemlik yapan, iş hayatının 
asıl içerisinde olan Çalışma Bakanlığı sureti katiyede 
ihmal edilmemeli ve burada söz sahibi edilmelidir. 

Bunun yanında, iş hayatında büyük bir rolü dü
zenleyici, işçi a işveren münasebetlerini iyi seviyede 
tutucu rol oynayacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı
nı da mutlaka söz sahibi kılmak icabeder. 

İşte biraz sonra eğitim ve öğretimde din ve ah
lâk dersi, manevî bilgiler verilmesine esas olmak üze
re, bu maddede Millî Eğitim Bakanhğımn yanında 
Çalışma Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının da 
söz sahibi kılınmasını esas alan önergemizi arz etmiş 
bulunuyoruz. 

Bu önergemiz mutlaka büyük bir'boşluğu doldu
racaktır. Bu istikamette düşünülerek kabul edileceği
ne şimdiden emin olarak huzurunuzdan ayrılırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Zararsız. 
önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

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

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 24. — Teorik meslek dersleri programla

rının çırağın sanatım etraflı bir şekilde öğrenmesine 
doğrudan doğruya yardımcı olacak konuları içine al
ması ve pratik çalışmalara paralel olarak işlenmesi 
gereklidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo
rum.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen tasarımn 24 ncü maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Kayseri Konya 

Cemal Cebeci Şener Battal 
Nevşehir Erzurum 

M. Sabri Dörtkol Yahya Akdağ 
Malatya - Yozgat 

Mehmut Turhan Akyol Ömer Lütfi Zararsız 

Madde 24. — Teorik meslek dersleri programla
rının çırağın sanatını etraflı bir şekilde öğrenmesine 
doğrudan doğruya yardımcı olacak konuları ve din 
ve ahlâk derslerini de içine alması ve pratik çalışma
lara paralel olarak işlenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Bir evvelki 
madde gibi Sayın Başkan, Yüksek Heyetin takdirine 
arz ediyorum. Zatıâliniz nasıl... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Usul hatası 

yapıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Niçin efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim Ko
misyon burada açık ve seçik kanaatini ifade etmeye 
mecburdur. 

Yağh pehlivan gibi böyle «Genel Kurula bırakıyo
rum, nasıl arzu ediyorsunuz» gibi ifadeler bir komis
yona yakışmaz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Efendim, 
lütfen nasıl konuştuğunuzu biliniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
88 nci maddenin bu hususa ait olan 3 ncü fık

rası : «Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykı
rılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan 
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her önerge için Komisyona, katılıp katılmadığını so
rar. Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi, 
isterse beş dakikayı geçmemek üzere açıklama için 
söz alabilir» demektedir. 

Şimdi, Sayın Komisyon, katılmadığınız takdirde 
önerge sahibine söz hakkı doğmaktadır. Katıldığınız 
takdirde mesele kalmamaktadır. Yüksek Heyetin tas
vibine arz ettiğiniz takdirde mesele ortada kalmak
ta ve önerge sahibine söz hakkı verme imkânı orta
dan kalkmaktadır. Her şeyden evvel, kabul etmediği
nizi bildirirsiniz, söz hakkı doğar. Kabul ettiğiniz 
takdirde mesele kalmaz. Şimdi, milletvekillerinin tas
vibine arz ettiğiniz takdirde, ben burada Başkanınız 
olarak önerge sahibine söz hakkı verme imkânından 
mahrum kalmaktayım ve önerge sahibini bir haktan 
mahrum etmiş duruma düşeceğim. Onun için «katılı
yor musunuz, katılmıyor musunuz?» İçtüzük gereği. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANYEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, komisyonlarda ve Umumî Heyette, Komisyo
nun ve Yüksek Mecüsin takdirine arzı mutad olan 
hususlardan bir tanesidir. Söz verip vermemek, zatı-
âlinizin takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz verip vermemek Tüzükte açık
ça gösterilmiş. Katılmadığınız takdirde söz verme 
hakkım var; katıldığınız takdirde, söz verme hakkı 
ortadan kalkmaktadır. 

Şimdi, muallakta bıraktığınız bir mesele de, ka
tılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Davranışınıza 
göre söz vereceğim. Davranışınızı sarahaten ortaya 
koymadığınız takdirde, ben karşı tarafa söz verme 
hakkından mahrum kalıyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Katılma cesa
reti yok, katılmamayı da size bırakıyor Komisyon 
Başkanvekili. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, takdire mani bir hal yoktur ve mutad olan şe
killerden bir tanesidir bu. Burada da, komisyonlarda 
da söylenen, mutad olan hallerden bir tanesidir. Zah-
âliniz Başkan olarak nasıl takdir buyurursanız, o tarz
da işleme koyarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, sizin kafanızdan geçen şe
yin takdiri bana kaldığı takdirde, «katılmıyorsunuz» 
kabul ediyorum. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Başka bir madde olduğu için söz hakkı doğuyor, 
vereceğim. «Katılmadıkları» şeklinde kabul ettim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, af edersiniz, bir dakika. Bu, bir daha, önemli bir 
uygulamaya neden olacaktır, Divana arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, olacaktır. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bundan son

ra, komisyon, yasaların görüşülmesinde, önergelere 
katıhp, katılmadığını ifade ettiği takdirde, «Katdmı-
yor» şeklinde Başkanlıkça kabulü usul olacaktır. Böy
le bir usulün yerleştirilmesine hakkınız var mı, yok 
ma? Usul tartışması açmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bundan evvelki uygulamalarda da... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efen

dim, böyle bir uygulama yok. Böyle bir uygulama 
usul haline getirilemez. Yani, Meclisin ciddiyeti bakı
mından rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, bu mesele hakkında evvelce 
yapılan uygulama var. Sonra, çoğunlukları olmadığı 
için, zaten katılma yetkileri de yoktur. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — O zaman oturma
sın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oturabilecek yetkiyi de 
Tüzük vermiş; gelip, oturabiliyor. Komisyonda otur
ması için çoğunluğun olması şart değildir. Tüzük öy
le isteseydi, Tüzüğün amir hükmünü uygulardık. 

Buyurun sayın Zararsız. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Gülüşmekte olduğumuz 24 ncü maddede, teorik 
meslek derslerinin programlarının programlanmasın
da, çırağın sanata en uygun şekilde yetiştirilmesi ve 
pratik çalışmalara paralel olarak hazırlanması hedef 
alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, çırak - usta münasebeti, 
işçi - işveren münasebetlerinde ve tarihimiz boyunca 
milletimizin yerleşmiş örf ve an'anesinde birtakım 
manevî gelenekleri iş hayatında da devam ettirmeye 
millet olarak mecburuz. Yeni sokulan bir şey değil
dir. Tarihimiz boyunca devam eden manevî saygı 
ölçülerine bağlı, örfleşmiş, an'aneleşmiş, oturmuş bir 
sistemdir. 

İşte, 24 ncü maddede, çırağı bir okula alacağız, 
hlr kursa alacağız, bir öğretime, eğitime tabi tutaca
ğız. Hatta, ilgili maddede çırağın icabında ilgili ku
rul, ilkokul mezunu olduğunu dahi aramadan karar 
verebilmektedir. İlkokula bile göndermediğiniz, sa
dece okur - yazar belgesiyle çırak yaptığınız, hiç bir 
kuruluşla, eğitim ve öğretim müessesesinde maddî ve 
manevî bilgi vermediğiniz bir çırağa, müsaade buyu
rursanız, bu maddeye sokacağımız iki cümlelik bir 
ilâveyle, bu çıraklık okulunda bari ahlâk dersini, din 
dersini öğretmiş, vermiş olalım; tatbikatı kendisine 
kalsın. 
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tşte, değişiklik önergemiz bu hedefi istihdaf et
mektedir. Burada, önergemizde şunu istemekteyiz; 
diyoruz ki : «Çırağı şu şekilde öğretim ve eğitimden 
geçirirken, şu konuları kapsarken, bunun içerisinde 
din ve ahlâk dersleri de okutulsun.» Bundan, hiç bir 
çırağın sureti katiyede kaçınmayacağı, hatta kendi 
arzusu ile talip olacağı muhakkaktır. 

Bir iki evvelki madde üzerinde konuşan bir grup 
sözcüsü de «Keşke, Millî Selâmet Partisinin bu ka
nun üzerindeki konuşmalarında temenni ettiği din 
ve ahlâk dersi esası bu kanuna girseydi, bütün arzu
larımız bu istikamette olacak ve bunu destekleyece
ğiz» diye buradan ifade buyurdular. Şimdi, işte o fır
sat Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. Yüce Meclis, 
din ve ahlâk dersinin de çırak okullarında, çırak kurs
larında verilmesine müsaade buyurursa, bu büyük ar
zu karşılanmış olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın ölçen, İçtüzüğün 46 ncı maddesinde bu ha
diseye ışık tutan bir husus var : «Komisyon şuraların
da, toplantı yeter sayısı temin edecek sayıda komis
yon üyesi yer almamışsa, komisyon temsilcisi, komis
yon metnin değiştirilmesini isteyen önergelerin red
dini veya komisyona iadesini isteyebilir...» 

Başka şey istemeye zaten yetkileri yoktur İçtüzü
ğün 46 ncı maddesine göre. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 46 
ncı maddede, ya reddini ister, ya komisyona iadesini 
ister yeya mutabakatını bildirir. 

BAŞKAN — Mutabakatını biMiremiyor. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yüce Heyetin 

takdirine ancak komisyonda bildirir. 
BAŞKAN — Sayın ölçen, mutabakat bildiremi-

yor; Sadece,' ya reddini istiyor, ya komisyona iadesi
ni istiyor. Onun için iki yoldan birini tercih etmek 
mecburiyeti var kendileri için de zaten. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 25. — Çıraklar için haftada en çok 8 sa

atlik teorik ve pratik meslek kursları düzenlenir. Bu 
sürenin yarısı iş saatlerinde, yarısı da iş saatleri dışın
da uygulanır. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler..;. Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 26. — Çırağın yetiştirilmesi için lüzumlu 

okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinde ayrı bir maddeye konulacak tahsisatla karşıla
nır. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 27. —Çırağın yetiştirilmesi ile ilgili husus

lar Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim Ba
kanlığınca onaylanacak yönetmelikle belirtilir. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü bölüme geldik. 
28 nci maddeyi okutuyorum : 

Bölüm - IV 

Kalfalık ve Ustalık İmtihanları ve İmtihan Kurulları 

Madde 28. — 1. Çırak, çıraklık süresinin so
nunda bu süreyi tamamladığını tevsik şartı ile, kendi 
sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına gir
mek zorundadır. 

2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın kendi sa
natının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri kâfi dere
cede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına icra ve 
ifaya muktedir olup olmadığı, sanatmda kullandan 
araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletilmesi 
ve kullanılmasına ait lüzumlu sanat bilgilerine sahip 
bulunup bulunmadığı ve sanatı ile ilgili teorik meslek 
derslerinden kendisine öğretilen konuları iyice kavra
yıp kavramadığı hususlarım tespit etmektir. 

3. Kalfalık imtihanında başarı gösteremeyen 
çıraklar 17 nci madde hükmüne göre çırak olarak 
çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imtihana gir
me hakkını haizdirler. Bunda da başarı gösteremedikleri 
takdirde müteakip iki imtihana daha girebilirler.- Bu 
suretle 4 defa yapılacak imtihan sonunda kalfa ehli
yeti alamayan çıraklar imtihan haklanm kaybetmiş 
olurlar. 
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4. İlkokula dayalı ve en az İM yü meslek öğre
nimi veren okullardan mezun olanlar kalfalık imti
hanına girebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde C. H. P. Grupu 
adına sayın Türkcan, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRKCAN 
(İzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

28 nci madde üzerinde önergemiz bulunmaktadır. 
Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bütün 
özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı bir siyasal partiyiz. 
Bu nedenle, 3 ncü maddenin, kalfalık imtihanında 
başarı gösteremeyenlere dört sefer imtihan hakkını 
elinden alarak ömürboyu çırak bırakmaya çalışan 
bu hükmü elbette, o çırağın özgürlüğünü kısıtladığı, 
onun ilerlemesini engellediği için bu maddeye karşıyız. 

Değerli arkadaşlarım, insanlar aym kabiliyeti taşı
mazlar. Kimisi üstün zekâlıdır, kimisi geri zekâlıdır. 
ÜStemizde, geri zekâlıları eğiten okullar yeterli de
ğildir. Böyle kimselerin usta yanında çalışarak kalfa 
olmaya çalıştığında, dört imtihanda «Sen bu işi başa-
ramıyorsun; senin elinden bütün hakları alıyorum; 
sen burada kalacaksın» demek haksızlıktır. 

Bunu belirtir, sayın Millet Meclisi üyelerinin de, 
ben, bir çırağın devamlı olarak böyle ömür boyu çı
rak kalmasını isteyeceğinin inancı içinde değilim.; Hiç 
olmazsa, bu gibi durumda olan çıraklara, aradan bir 
yıl geçtikten sonra tekrar imtihan hakkı verilmelidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın Tercan, Ada

let Partisi Grupu adına, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Belki her yerde torpil olur, belki her yerde ilti
mas olur da, dünyada, sanat dalında bütün bunlar, 
isteseniz de, istemeseniz de mümkün olamaz. Sesi gü
zel olmayan bir adamı ne kadar zorlaşanız tenor ya
pamazsınız. Kabiliyetsiz bir adamı, ne kadar zorlaşa
nız, tornanın başına geçirip talaş verdiremezsiniz, 
eğer bunda bu kabiliyet yoksa, 

O adamı, kabiliyeti olmayan bir adamı, Sayın 
Halk Partisi sözcüsü sevgili arkadaşımın söylediği o 
lâflara kılıf olarak kullanmak mümkün değildir; bu 
işin, hürriyetleri kısmakla uzaktan yakından alâka
sı yoktur. Kişiyi tornacı yapacağız. Bu işin «elif - be
si» çıraklıktan başlar. Çırak olarak evvelâ tornanın 
başında durup bakacak; sonra da, tornanın aynası
nı, puntasım tanıyacak. Yok bunun başka şekli. Bun

ları tanıdıktan sonra, bunların teknik bilgisine sahip 
olacak. 

Bir usta bir kişiyi, bir çırağı tornacı yaparken, 
bunları bilmeyen kişiyi tornasının basma getirmez. 
Çünkü, o torna, o atelyenin ve o kişinin her şeyi
dir; para gücüdür, sermayesidir ve tüm varlığım teş
kil eder. 

Şimdi, çırağa dört kere kalfa sınavlarına 
girme şansı tanıyoruz; yani, çıraklık mertebesinde 
aranan bilgileri haiz olup olmadığını arıyoruz. Çırak
lık döneminde aranan bilgiler; o meslekle alâkalı en 
mütevazı bilgilerdir; bu en mütevazi bilgilere sahip 
olmamış bir çocuğu illâ da o meslek dalına çıkmaya 
uğraşmak, bir bakıma o çocuğun istikbali ile de oy
namak demektir. 

O halde çocuk zorlayacak, bütün devrelerde ona 
şanslar tanmacak, dört kere bu şansı kullanamayan 
çırağa diyeceğiz ki, «Yavrum, senin kabiliyetin tor
nacılıkta değildir, bir başka meslek dalına git, bel
ki sen marangozluğu daha iyi yapacaksın.» 

Bir meslekte kabiliyeti olmayan bir arkadaşa, ha
yatını kazanması için başka kapılar açmak lüzumu 
vardır. Maddenin çırağın yetiştirilmesindeki anahe-
deflere en uygun bir madde olduğu kanaatini taşı
maktayız. Ba maddenin, çıraklık müessesesinden ve 
çırağın geleceğinden beklenenlere en elverişli şekilde 
tanzim ettirildiği kanaatindeyiz ve maddenin bu şekil
de onaylanması arzusunu taşımaktayız. 

Arz eder, saygılarımızı sunarız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Başka söz isteyen sayın üye?... 
Şahsı adına Sayın Aykul. 
Muhterem arkadaşlar, oylarım kullanmamış olan 

sayın üyelerin, oylannı kullanmalarını rica edeceğim 
efendim. 

Buyurun Sayın Aykul. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 28 nci 

madesi, çıraklık imtihanım kapsamaktadır. 

Bir çocuğun veya gencin gelişimi, psikolojik ha
yatı ile fizikî bedensel hayatının gelişiminin birbiri
ne paralel olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Oylarım kullanmamış sayın üyele
rin oylarını kullanmalarını rica ediyorum. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bunu birbirin
den ayırmamız mümkün değildir. Bir meslek dalın
da hüner göstermek, kabiliyetini, daha doğrusu yete
neğini ortaya koymak suretiyle, meslek sahibi olmak 
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isteyen küçük yaştaki bir çocuğa çırak ismini vermek 
suretiyle bir iş yerinde çalıştıracağız. Bu işyerinde 4 
defa 'kendisini sınava sokmak suretiyle deneyeceğiz, 
ondan sonra da, «kalfa ehliyetini alamadın» diye 
onu sürekli olarak çıraklık hizmetinde, yahut çırak 
olarak çalışma noktasında bırakmayı getiriyoruz ki, 
bu, gerçekten o kişinin morali üzerinde, psikolojik 
hayatı üzerinde, sağduyusu, ruh sağlığı üzerinde men
fi etkileri olan, âdeta onun psikolojik hayatını yıkan 
bir sonuca götürür. Burada ashnda kişiyi kazanmak 
değil, kaybetme durumu ortaya çıkmaktadır. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak, bu konunun de
ğişikliğe uğraması yönünden önerge vermiş bulunu
yoruz. 

Hiç olmazsa bu çocuğu becerisiyle ilgili, hüne
riyle ilgili olarak vereceği sınavların sayısını artır
mak suretiyle, deneyebiliriz ve bu kişiyi, bu genç 
yavruları kazanabiliriz. 

Meslek değiştirmelerin de birtakım mahzurları 
vardır, hataları vardır. Bazı işyerlerinde çırakla us
talar arasında geçimsizlikler olur. Kasıth olarak çı-
rağıyle geçinmeyen bir usta, onu başarısız gibi gös
terebilir. Ufak tefek bazı işlerle uğraştırmak suretiy
le çırağı yetiştirmez. Bu, aslında çocuğun kendisin
den gelen bir kusur da değildir. Bunun için, serbest 
hayatta gidip incelediğimiz zaman, çırak - kalfa ge
çimsizlikleri, çırak - usta geçimsizlikleri, işyeri ara
sındaki birtakım geçimsizlikler sonucu bu şekilde ba
zı çırakların ezildiklerini, mağdur edildiklerini görü
yoruz. 

Bunun için, Yüce Meclis uygun bulursa, bizim 
vermiş olduğumuz önergeyi kabul etmek suretiyle bu 
madede yeni birtakım düzenlemeler yapmamız müm
kündür. Çünkü, genel olarak iş hayatımızda rehber
likle ilgili sistemler bilimsel olatak kurulmadığı için, 
usta - çırak ve kalfa ilişkileri bir ölçüde düzenli bir 
şeküde yürümeyebilir. Organize edilmiş olan millî 
eğitim çalışmaları içerisinde rehberlik çalışmalarının 
gerçekten bir önemi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, 1 dakikanız kaldı. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Gerçi, bugünkü Millî Eğitim Bakanının zamanın
da, öylesine sistemleştirihniş olan millî eğitim reh
berlik çalışmalarından da hayır kalmadı. Oralarda 
bir sürü yetenekli arkadaşımız - yani özür dilerim-
çok yetenekli arkadaşlarımız lokalize edilmek suretiy
le, mesleğinin dışında çalıştırılmaya başlandılar ve 
bu rehberlik kuruluşlarının da anlamını... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ EDREM 
- Ne ilgisi var? 

OSMAN AYKUL (Devamla) — ... insanlara ve 
gençlere, özellikle çocuklara ne büyük önemli görev
ler götürdüğünü, Millî Eğitim Bakam, sanıyorum, 
yani öyle anlıyorum, kendisi bilemediğinden ve an
layamadığından dolayı, bu rehberlik çalışmalarında 
da büyük gerilemeler olmuştur ülkemizde. Yani, çı
rak eğitimi önemlidir. Bu konuyu Millî Eğitim Ba
kanlığının üzerine yuklüyoruz. Millî Eğitim Bakan
lığı, bu, üzerine yükleneceği görevi de eğer bugünkü 
gibi çıkmazlara ve açmazlara götürürse, ilk başlangıçta 
usta, kalfa ve çıraklarımızın hevesle ve iştahla bekle
dikleri bu kanun da yozlaştırılmış olur. Temennim, 
bu kanun yozlaştırılmasın, yararlı olsun, 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Başka söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Bir Önerge var madde üzerinde, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Yasasının 28 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrasındaki «... çıraklar imtihan hakları
nı kaybetmiş olurlar» cümlesinin, 

«... çıraklar imtihan haklarını bir yıldan önce 
tekrar kullanamazlar» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan Kemal Önder 

Burdur Milletvekili Urfa Milletvekili 
Osman Aykul Celâl Paydaş 

Eskişehir Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu Orhan Senemoğlu 

BAŞKAN — Saym Komisyon, katılıyor musu
nuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

Sayın Türkcan, buyurun efendim. 

Oylarını kullanmamış arkadaşımız varsa, oylarım 
kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Değerli arka
daşlarım, bu önergede, demin de belirttiğim gibi, çı
rağın bütün haklarım, kalfa olma hakkım bir sefer 
kaybettiğinde, 4 sefer kaybetikten sonra, artık ömrü-
billah çırak kalmasının zorunlu olduğunu Sayın Ada-
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let Partisi Sözcüsü de belirtiler, çıkarken de söyledi- I 
ler. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, incelediğimizde, Sa- j 
ym Tercan da burada anlatırken, «Eğer tornacı bir 
arkadaşın, çırağın kabiliyeti yoksa, on?i nasıl öğreti
riz? Bırakır da bâr marangoz olur kabiliyeti varsa» 
diyor. I 

Buradaki maddede, «bırakır da gider» lâfı yok; 
diyor ki : «4 defa yapılacak imtihan sonunda kalfa I 
ehliyeti alamayanlar, çıraklar, imtihan haklarım kay- I 
betmsş olurlar» Yani, «ömrübillah çırak kalırlar» di- I 
yor. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çırağın ömür j 
boyu çırak kalmasına karşıyız, onun ilerlemesini mut
laka işitiyoruz. Bunun için yeni hakların getirilmesi- I 
nin uygun olacağı inancı içerisindeyiz. Bunu böyle 
«çırak başarı gösteremedi» diye devamlı olarak çı
rak kalmasını sağlamak demek, emek sömürüsünü 
sürdürmek demektir. I 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento üyelerinin, eme
ğin bu derece kötü şekilde sömürülmesine «Evet» di- I 
yeceklerine inanmıyoruz. I 

Bu nedenle, önergemize bütün milletvekillerinin I 
olumlu oy vererek, dört sefer imtihan hakkını kul- I 
lanmış; ama kazanamamış bir kimsenin ömür boyu 
çırak kalmasını istemeyi önlemelerini rica ediyorum. 
Önergemize olumsuz oy vermek ise, o vatandaşa bir 
yükselme imkânı vermemek demektir ki, o insanın I 
ömür boyu sömürülmesine «Evet» demektir. 

Bunun için biz, Parlamento Grupumuzdan ve bü
tün parlamenter arkadaşlarımızdan, bu önergemize 
olumlu oy vermesini diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo- I 

ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : I 
Madde 29. — 1. Kalfalık imtihanı her sanat için I 

Çıraklık Kurulunca tespit edilecek tarihlerde ve yer
lerde yapılır. 

2. Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çıraklık I 
Eğitimi Komitelerince aşağıdaki müesseselerden aday 
gösterilecek 10 kişi arasından valilikçe seçilecek 5 
asıl, 5 yedek üyeden meydana gelir. Kurul üyeleri I 
aralarında bir başkan seçer. 

a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden bir 
asıl, bir yedek, I 
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b) ilgili dernek üyelerinden üç asıl, üç yedek, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asıl, bir 

yedek. 
3. İmtihan kurullarında a^ağüda belirtilmiş olan 

kimseler görev alamazlar. 
a) Çırağın veli veya kanunî mümessili ile üçün

cü dereceye kadar olan akrabaları, 
b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanunî tem

silcisi, çırağı yetiştiren ustası. 
Yukarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heye

ti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan kumlu başka
nına bildirmeye mecburdurlar. 

4. Çıraklar kalfahk imtihanlarına, bulundukları 
şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çıraklık Eğitimi 
Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka bir yerde 
imtihana girebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Erçclik buyuran. 
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarını; 

29 ncu maddeye, tümü itibariyle büyük bir itira
zım yok. Yalnız, burada ömründe bir defa atelycye 
girmemiş ve hatta «üzerime toz gelecek» diye ora
dan kaçan vahye, buranın komisyon seçmesini veri
yoruz. 

Ömründe bir defa marangoz atelyesine veya de
mir atelyesiııe girmemiş, tesviye atelyesinin (t) har
fini bilmeyen valiye, orada, «bu imtihan komisyo
nunu seç» diye, ona görev vereceğiz. Bunda, ya er
kek sanat enstitüsü müdürleri veyahut ilin müdürler 
komisyonuna yetki vermenin en doğru yol olacağı 
kanaatindeyim. 

Bazı haksızlıklar olacağı inancı -ile bu sözü almış 
bulunuyorum. 

Sanattan anlayan kişilerin, komisyonu daha isa
betli, daha iyi ve daha yetkili seçeceği inancı ve 
kanaati ile önerimizi sunuyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Avşargil, buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İmtihan komisyonlarında kimlerin bulunması lâ
zım geldiğini saptayan 29 ncu maddenin 3 ncü fık
rası var. Şimdi burada, (b) bendinde, «Çırağın ça
lıştığı işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi, çırağı ye
tiştiren ustası» diyor. 
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Biz, ilkokullarda ve diğer okullarda, eğitim ku
rumlarında, öğrenciye yardım eden, oriu yetiştiren 
öğretmeni, o komisyonlardan ayırmayı nasü düşün
müyorsak; bu da bir eğitim kurulu, bir sanat dalı 
olduğu için, çırağı yetiştiren ustanın, imtihan komis
yonunda bulunmasını hangi açılardan sakıncalı bu
luyoruz? Bunu bir türlü anlamıyorum. Yani, usta, 
çocuğu yetiştirdiği için, orada eğittiği için, o çocuğu 
eğiten usta acaba buna herhangi bir yönden daha 
önce tanıma biçimiyle iyi tanıyorsa, çocuğa mutlaka 
müsamaha edecektir veya çocuğu kötü tanıyorsa, 
imtihan komisyonunun diğer üyeleri nasıl davranırsa 
davransın, bu usta da, mutlaka bu çocuğa başka 
gözle bakacaktır, iyi tezkiye etmeyecektir diye dü
şünüyorsak, bu son derece hatabdır. Çocuğun bütün 
özelliklerini ve yeteneklerini, onu yetiştiren usta, 
mutlaka diğer komisyon üyelerinden daha iyi bilebi
lir. 

Şimdi, bir sanat dalında çalışan, öğrenmeye ça
lışan, eğitilen, teknik bakımdan, pratik yönden eğitil
meye çalışılan çocuk, elbette imtihanlara geldiği za
man bir kısım psikolojik nedenlerle bazı eksik ve 
hatalı noktaları savunmuş "olabilir veya yapamayabi-
lir; ama ustası çocuğun yeteneğini, yıl içindeki, ça
lışma süreci içerisindeki başarısını daha iyi bileceği 
için, elbette ustanın bu komisyonda bulunması ka
naatimce faydalı olur. 

Eğer, sayın Komisyon iltifat ederse, hiç olmazsa 
bu, «ustası» tabirinin, yani «kimler imtihan komis
yonunda bulunacaklar?» konusunda ustanın mutlaka 
imtihan komisyonunda bulunmasının faydalı olaca
ğı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 29 ncu maddesinin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve fıkraya (d) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde eklenmesini arz ederiz. 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Nevşehir 
Mehmet Sabri Dörtkol 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Konya 
Şener Battal 

Malatya 
Mehmet Turhan Akyol 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Madde 29. — 2. Kalfalık imtihan kurulları, ma
hallî çıraklık eğitim komitelerince aşağıdaki müesse
selerden aday gösterilecek 12 kişi arasından valilikçe 
seçilecek 6 asıl, 6 yedek üyeden meydana gelir. Ku
rul üyeleri aralarında bir başkan seçer. 

İlâvesi istenilen (d) fıkrası: 
Diyanet îşleri Başkanlığı temsilcisi 1 asıl, 1 yedek. 

Sayın Başkanlığa 
29 ncu maddenin 2 nci bendinin (a, b, c,) fıkra

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyoruz : 
«a) Mahallî çıraklık eğitim komitesinden iki 

asıl, iki yedek, 
b) İlgili dernek üyelerinden iki asıl, iki yedek, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi, bir asıl, bir 

yedek. 
Ankara Kastamonu 

Önder Sav Sabri Tığlı 
Samsun Burdur 

İrfan Yankutan Osman Aykul 
Hatay 

Sabri İnce 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

29 ncu maddedeki valilikçe kelimesinin, Müdür
ler Kurulunca olarak değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Burdur Denizli 

Osman Aykul Hüseyin Erçelik 
Eskişehir Kütahya 

Murat Kâhyaoğlu A. Haşim Benli 
İzmir 

Neccar Türkcan 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine gö
re okutup, işleme koyacağım. 

(Konya Milletvekili Şener Battal ve beş arkada
şının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — İştirak et
miyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Ankara Milletvekili önder Sav ve dört arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Sav. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Burada, değişikliğini istediğimiz husus, 2 nci ben

din (a) fıkrasında, «Mahallî çıraklık eğitimi komite
sinden 1 asıl, bir yedek» yerine iki asıl iki yedek şek
linde oluyor. İlgili dernek üyelerinden üç asıl, üç 
yedek yerine, iki asıl, iki yedek şeklinde oluyor. 

İlk nazarda önergemiz, derneklerin bu komite
lerde etkinliğini kısmak gibi nitelendirilecek şeklin
de anlaşılırsa da, komiteye ilişkin 47 nci madde in
celendiğinde, zaten komitelerde Esnaf ve Sanatkârlar 
Dernekleri Birliği başkan veya temsilcisinin, mahallî 
esnaf ve sanatkârlar dernekleri birliği başkanlar mec
lisince seçilecek üç temsilcinin bu komitede ağırlık
tan mevcut bulunmaktadır. 

Hem, bîr çıraklık eğitini komitesi gibi, yasa ile 
yeni bir komite oluşturuyorsunuz, hem de bu komi
tenin uğraş alanına giren bir kurulda, o kometeye 
bir temsilcilik veriyorsunuz. 

Bunu benimsemediğimiz için, bu komitenin bir 
asıl bir yedek üyeliğini, iki asıl, iki yedek şeklinde de
ğiştirmek için önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
(Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunmuş şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 3Q. — Kendi sanatında kalfa ehliyet bel
gesi almamış olanların kalfa unvanı ile çalışmaları 
yasaktır. 

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

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özelliği

ne göre çıraklık süresinde verilen teorik ve pratik 
belgilerden yapılır. İmtihanlar Çıraklık Kurulunun 
hazırlayacağı ve Millî Eğitim Bakanlığının onaylaya
cağı yönetmeliğe göre yapılır. 

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

Madde hakkında önerge yok. Madeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — 507 sayılı Kanuna tabi işyerlerinde 
çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan sonra, iki yıllık 
süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya vekilinin 
muvafakatini almadan başka bir işyerine giremezler. 

Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerek
tiren gerçek sebepler mevcut ise bu husus ilgili çı
raklık komitesince tespit olunur ve taraflara bildiri
lir. 

Tespit olunan daram kalfanın ayrılmasını gerek
tirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi 
kalfaya yazılı bir muvafakatname verir. Kalfa bu 
belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır ve çalışacağı 
işyeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni 
işine başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Söz 
esliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

32 nci madde de, «çıraklık imtihanını başarı ile 
bitirerek kalfa belgesi almış olan bir kişinin, bir sa
nat erbabının ik yıl süre içinde çalıştığı işyerinin sa
hibinin veya vekilinin muvafakatini almadan başka 
bir işyerine giremez» diye kesin bir kayıt var, ancak 
bunun başka bir işyerine nakledebilmesi, gidebilmesi, 
istediği yerde çalışabilmesini biraz daha yumuşatıcı 
sonunda bir hüküm daha geliyor, o da, «çıraklık ku
rulu şayet kalfanın mazeretim makul karşılarsa ve 
işyeri sahibi belge vermek suretiyle buradan başka 
yerde çalışabilir» diyor. 

Şimdi, bir süre bîr işyerinde çalışmış, orada ba
şarılı bir imtihan vermiş, kendi kendine yeterli hale 
gelmiş, kalfa olmuş bir insanın iki yıl gibi bir süre 
içerisinde daha illâ da burada çalışacaksın diye buna 
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kayıt koymak, kanaatımca çalışma özgürlüğüne, va
tandaşın düşünme özgürlüğüne aykırı bir tutum ve 
davranış olabilir. Şimdi, işçi burada yetiştikten sonra, 
istediği yerde serbestçe kendi mesleğini icra edebil
meli, istediği yerde çalışabilmelidir. Buna bu hak, bu 
çalışma özgürlüğü tanınabilmeKdir. Bunu çıraklık 
kurumunun yetkisine bırakmak veya buradan bir 
belge alarak, işyerinden bir belge alarak başka bir 
yere gidip orada çalışmasını sağlamak gibi bir yol 
kanaatımca sakıncalıdır. Belki bu madde getirilirken, 
orada çıraklık yapmıştır, çalışmıştır. O halde o iş
yerine daha faydalı olsun, bir süre de kalfa olduk
tan sonra hizmet etsin gerekçesiyle burada kalsın 
diye düşünülmüştür, kanaatımca bu yanlıştır. Bir 
kalfa, imtihanla kalfa olduktan sonra bir çırak, is
tediği yerde çalışma özgürlüğüne sahip olabilmelidir. 
Onun için bu kısıtlayıcı hükmün kaldırılması faydalı 
olur. Kanaatindeyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargii. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge yok. 
Maddeyi, okunmuş olduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini aldıktan 

sonra sanatında en az üç yıl kalfa olarak fiilen çalış
mış olan ve bu süre içinde açılacak geliştirme kurs
larına devam ederek basan göstermiş bulunanlar, ken
di sanatları için açılacak ustalık imtihanına girebilir
ler. 

2. İmtihanda başarı gösteremeyen kalfalar bun
dan sonra açılacak ustalık imtihanına girmeyi arzu 
ettikleri takdirde bu husustaki müracaatlarım yazıh 
olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirirler. Kurullar 
bu müracaatları nazara aîır ve durum imtihan günün
den en az bir hafta önce ilgiliye ve imtihan kurulu 
başkanına intikal ettirilir. 

3. Lise dengi meslekî ve teknik öğretim okulları 
mezunlarına imtihansız ustalık belgesi verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde önerge var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çırak, Kalfa ve Ustabk Yasasının 33 ncü mad

desinin 2 nci fıkrasındaki, imtihan gününden en az 
bir hafta önce ilgiliye ve imtihan kurulu başkanına 
intikal ettirirler cümlesinin, 

İmtihan gününden en az otuz gün önce ilgiliye ve 
tmiBıan kurulu başkanına intikal ettirirler. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
İzmir İzmir 

Neccar Türkcan Kemal önder 
Burdur Urfa 

Osman Aykul Celâl Paydaş 
Eskişehir Elâzığ 

Murat Kâhyaoğlu Orhan Senemoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Yerimden kı

saca açıklayayım efendim. 
7 gün az olacağı için, sürenin biraz daha çu-ağın 

lehine uzatılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi değişmiş şeklîyle okutuyorum : 
Madde 33. — 
1. Kalfa ehliyet belgesini aldıktan sonra sanatın

da en az 3 yıl kalfa olarak fiilen çalışmış olan ve bu 
süre içinde açılacak geliştirme kurslarına devam ede
rek basan göstermiş bulunanlar kendi sanattan için 
açılacak ustalık imtihanına girebilirler. 

2. İmtihanda basan gösteremeyen kalfalar, bun
dan sonra açılacak ustabk imtihanına girmeyi arzu 
ettikleri takdirde bu husustaki müracaatlannı yazılı 
olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirirler. Kurullar bu 
müracaattan nazara ahr ve durum imtihan gününden 
en az 30 gün önce ilgttiye ve imtihan kurulu başka
nına intikal ettirirler. 

3. Lise dengi meslekî ve teknik öğretim okuHan 
mezunlanna imtihansız ustalık belgesi verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle oylanmza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat için 

Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edilecek 
imtihan kurullan tarafından yapılır. Ustalık imtihan 
kurullan, mahallî çırakhk eğitimi komitesince aşağı
daki müesseselerden aday gösterilecek 14 kişi arasın
dan valilikçe seçilecek 7 asıl ve 7 yedek üyeden mey-
dene gelir. Başkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. 
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a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki tem
silci, 

b) Adaym iştigal ettiği kendi meslekî kurulu
şundan iki temsilci, 

c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, 
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayn ayrı kurulduğu 

yerlerde ilgili oda temsilcisi) 

d) Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir tem
silci. 

2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanunun 29 
ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde zikri ge
çen kimseler görev alamazlar. 

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

Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
34 ncü maddenin a, b, c bentlerinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini (d) bendinin de metinden çıka
rılmasını öneriyorum : 

a) Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtından (3) asıl, 
(3) yedek temsilci. 

b) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşların
dan iki asıl iki yedek temsilci. 

c) Ticaret ve Sanayi Odasından bir asıl ve bir 
yedek temsilci (Ticaret ve Sanayi odasının ayrı ayn 
kurulduğu yerlerde ilgili oda temsilcisi) 

Ankara Kastamonu 
Önder Sav Sabri Tığlı 

Samsun Burdur 
İrfan Yankutan Osman Aykul 

Kayseri 
T. Doğan Avşargil 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 34 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesi ve ayrıca (e) fıkrası ilâve olunması arz 
olunur. 

Bursa Kayseri 
Emin Acar Cemal Cebeci 

Nevşehir Malatya 
M. Sabri Dörtkol M. Turhan Akyol 

Yozgat Urfa 
Ö. Lütfi Zararsız Abdiilkadir öncel 

Madde 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat için 
çıraklık kurulunca lüzum gösterilecek ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edilecek im
tihan kurulları tarafından yapılu-. Ustalık imtihan 

kurulları mahallî çıraklık eğitimi komitesince aşa
ğıdaki müesseselerden aday gösterilecek 16 kişi ara
sından valilikçe seçilecek 8 asıl ve 8 yedek üyeden 
meydana gelir, Başkan, Millî Eğitim Bakanlığınca 
atanır. 

İlavesi istenen (e) fıkrası : 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtından 2 temsilci 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tekrar 

okutuyorum: 
(Bursa Milletvekili Emin Acar ve 5 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) - Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Önder Sav ve dört arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı
lıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Sav, 
önergenizi izah için buyurunuz efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Hem bir yasal eksikliği gidermek bakımından bu 
önergeyi verdik hem de bir tekrarı önlemek için. 

Adayın iştigal ettiği meslekî kuruluşundan iki tem
silci alınıyor. Sanıyorum ki, ustalık sınavı için önem
li olan da adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşu
dur. Gerekirse bu meslekî kuruluşun temsilci sayısı
nı üçe çıkartmak mümükündür, fakat önergemizde 
iki olarak verdik. 

Mahallî Esnaf Dernekleri Birliğinden bir temsil
cinin bu yukarıdaki (b) bendinin bir tekrarı olduğu
nu düşünerek, (d) bendinin çıkarılmasını önerdik. 

Millî Eğitim Bakanlığından da iki temsilcinin üçe 
çıkarılmasını önerdik. 

Ayrıca, 1 nci bendin sonunda valilikçe seçilecek 
yedi asıl ve yedi yedek üyeden bahsedilirken aşağı
da (a) (b) (c) (d) bentlerinde sadece iki temsilci den
mekle yetinilmiştir. 

Daha önceki maddelerde iki asıl iki yedek tem
silci, bir asıl bir yedek temsilci şeklinde nitelemeler 
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olmuştur. Çıkarılacak olan kanunun bütünlüğü ba
kımından da bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Başkanlığın bu konu
da dikkatini çekmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum; 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge kabul edilme
miştir. 

Buyurun Sayın Sav, bir şey mi söyleyeceksiniz? 
ÖNDER SAV (Ankara) — Kanun tekniği bakı-

mından bir eksiklik oluyor. 7 asıl, 7 yedek üye diyor. 
BAŞKAN — 14 kişi olması lâzım. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Tamam, aşağıda sa
dece temsilcilerle ilgili a, b, c, d bentlerinde «Bir ve 
iki temsilci» demekle yetiniyor. 7 yedek üyenin he
sabını belirtmiyor. O bakımdan bununda giderilme
sinde yarar vardır, önergeraizdeki değişiklik bunun
la ilgiliydi. 

BAŞKAN — Sayın Sav, benim yapabileceğim faz
la bir şey yok. Zatıâlilerîııiz, lâzım gelen konuşmayı 
yaptınız. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 35. — Ustalık imtihanının amacı adayın 

sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maharet ve iş
lemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen icraya muk
tedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün teorik 
meslek bilgilerine sahip olup olmadığını tespit et
mektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?. Yok. Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge yok. 

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

35 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 36. — İmtihanı kazanan kalfalara usta

lık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli MilH 
Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Ehliyetname im
tihan kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra 
valilikçe onaylanır. 

Kalfalık ehliyetnameleri de aynı usul ve esaslar 
dairesinde tanzim, imza ve onaylanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum: 

i Başkanlık Makamına 
Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun tasarısının, 36 

ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
1 ve teklif ederiz. 
j İzmir İzmir 

Cemal Tercan Yücel Dirik 
tzmir Bursa 

Adil Demir Kasım Önadım 
I istanbul 
I Hüsamettin Tiyanşan 

Madde 36. — İmtihanı kazanan kalfalara ustalık 
I ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli, Millî Eği

tim Bakanlığı ve sanatkâr teşkilâtının en üst kade
mesindeki kuruluşla birlikte tespit edilir. Ehliyetna
me, imtihan kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan 

I ve valilikçe onaylandıktan sonra ilgili sanatkâr teş-
I kilâtı tarafından verilir. 

Kalfalık ehliyetnameleri de aynı usul ve esaslar 
dairesinde tanzim, imza ve tevzi edilir. 

I Gerekçe: İmtihanda başarı gösteren çırak ve kal
falara verilecek ehliyetnamelerin nevi ve miktarı, 

I mensubu oldukları teşkilâtın en üst kademe kuru-
j hışımda tutulacak sicil defterlerine işlenecektir/ 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılım-

I yoruz Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Katılmıyorlar. Önerge sahiplerinden 
I söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Kabul edilmiş olan önergeyi 36 ncı madde ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 37, — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sahibinin 

I o sanatta tam manasıyle ehil olduğunu ve (usta) 
unvanını taşıyabileceğini bildiren bir belgedir. Bu 
belgeye sah i bulmayanların (usta) unvanı ile çalışma
ları ve çalıştırılmaları yasaktır. 

2. Ansak, ustalık ehliyetnamesine sahibolanlar 
müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabilir. İşyeri 
açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine asmakla zo-

I ruııludurlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

I üye?.. Yok. Verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

I Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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38 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 38. — Yabancı memleketlerden alınımş 

olan kalfalık, ustahk veya dengi belgelerin Çıraklık 
Kurulunun mütalâası alınarak muadeleti Millî Eği
tim Bakanlığınca karara bağlanır. 

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

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

39 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 39. — Kalfalık ve ustahk imtihanı kurul

larına seçilecek üyelerin nitelikleri, görev ve süreleri 
ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve usul
leri, imtihanda başarı derece ve şartları, imtihan 
hakları, zamanları, yerleri ve sair hususlar Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirti
lir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?.. 
Etmeyenler?.. Madde kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 40. — İmtihan yönetmeliği hükümlerinin 

ihlâli veya imtihan kurulları üyelerinin görevlerini 
kötüye kullanmaları halinde Millî Eğitim Bakanlığı 
imtihanı iptal eder ve en kısa bir süre içinde yenilen
mesini sağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Madde hakkında verilmiş önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41. — Kalfalık ve ustalık imtihanları 

ile ilgili idarî masraflar 26 ncı maddeye göre Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisattan kar
şılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 42. — Bu kanuna göre usta unvanını alan

lardan yapı kalfası olanların vasıfları, ne şekilde ye-
tiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumlulukları Bayın
dırlık, İmar ve İskân ve Millî Eğitim Bakanlıkları 
tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelik
le tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Madde hakkında verilmiş önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüme geldik. 43 ncü maddeyi okutuyo
rum: 

BÖLÜM - V 

Teşkilât 

Madde 43. — Çıraklık, Kurulu, aşağıdaki kuru
luşların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
Öğretim Müsteşarı veya temsilcisi, 

2. Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eğitimi Ge
nel Müdürlüğü temsilcisi, 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat
lar Dairesi Başkanlığı temsilcisi, 

4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas

yon Başkanı veya temsilcisi, 

7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi, 

8. En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu temsilcisi, 

9. Türkiye İnşaat, Sürveyan ve Kalfaları Cemi
yeti temsilcisi. 

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

Madde hakkında verilmiş önergeler var. Evvelâ 
sırasıyle sonra aykırılık derecesine göre okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 43 ncü maddesine 10 ncu fıkra olarak 

bir ilâve yapılması arz olunur. 

Erzurum 
Yahya Akdağ 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Nevşehir Malatya 
M. Sabri Dörtkol M. Turhan Akyol 

Yozgat 
ö . Lütfi Zararsız 

Bursa 
Emin Acar 

Madde 43/10. — Diyanet İşleri Başkanlığı temsil
cisi. 
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Başkanlık Makamına 
Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısının 43 ncü 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda gösterilen şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

tzmir İzmir 
Cemal Tercan Yücel Dirik 

tzmir İstanbul 
Adil Demir Hüsamettin Tiyanşan 

Bursa 
Kasım önadım 

2. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili Genel Müdür
lüğü temsilcisi. 

Gerekçe :. 
İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü lağvedilmiş 

olduğundan ve bu görev, eğitimin nev'ine göre Er
kek Teknik öğretim, Kız Teknik öğretim veya Ti
caret ve Turizm öğretim Genel müdürlüklerince ya
pılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 358 Sıra Sayılı Yasanın 43 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyo
ruz. 

Saygılarımızla. 
Kastamonu Ankara 
Sabri Tığlı önder Sav 

İzmir Burdur 
Neccar Türkcan Osman Aykul 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Madde 43. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki kuruluş
ların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim Müsteşarı veya yardımıcısı, 

2. Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eğitimi Ge
nel Müdürü veya yardımcısı, 

3. -Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat
lar Dairesi Başkanı yardımcısı, 

4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo

nu Başkanı veya temsilcisi, 

7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret 
Borsaları Birliği temsilcisi, 

8. En çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları kon
federasyonu temsilcisi, 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutuyo
rum. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 4 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor musunuz?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı buyurun. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz Çıraklık Kanunu yıllar
dan beri Türkiye'de esnafın ve çok geniş bir kitlenin 
yeni yetişecek sanatkârın beklediği bir kanundur. Bu 
kanunu görüşürken bir de büyük müessese getiriyo
ruz, Çıraklık Kurulu; bu kanunun bütün uygulama
larını bu kurul yürütecektir. O zaman bu kurulu çok 
güçlü bir kurul haline getirmeye mecburuz. 

Bu şekliyle çıkarsa endişemiz, bu kurul bu şekliy
le çıkarsa güçsüz kalabilir, zayıf kalabilir, önerge
miz de onun için kurulu yeniden düzenledik. Bura
da «Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğre
tim Müsteşarı veya temsilcisi» diyor. Biz «Millî Eği
tim Bakanlığı Meslekî Öğretim Müsteşarı veya ve
kili» diyoruz, daha yetkili çalışabilmesi için. 

Değerini, bu müessesenin lağvedildiğini bilini
yorduk insangücünü; o bakımdan değerli A. P.'li ar
kadaşlarımızın o kısmındaki şeyinin çıkartılmasına ka
tılırız o önergeye. Biz ayrıca» «Sanayi Dairesi Baş
kanı veya vekili» diyoruz, «temsilcisi» ni kaldırıyo
ruz. 3 ncü sırada, 5 nci sırada, 10 ncu sırada bir 
adam da gönderilebilir, müsteşarın başkanlığında top
lanacaktır. 

Ayrıca, maddeye nereden girdiğini anlayamadığı
mız, «Türkiye İnşaat Sürveyan ve Kalfaları Cemiye
ti temsilcisi» diye bir tabir var. Biz buna gerek gör
müyoruz. 

O bakımdan, maddenin önerdiğimiz şekilde kabul 
edilmesini Yüce Meclisten rica ediyoruz. «İnsangücü» 
ibaresinin çıkartılıp öbürü ile birleşmesi şartıyle. 

Çok teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, Sa
yın Tığh'nın vermiş oldukları önergeye biz de katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tercan, katılıp katılmamakta 
serbestsiniz; ama o düzeltmeyi bu önerge üzerinde 
yapmanız da mümkün değil. Bu ayrıca bir önerge ile 
olabilirdi, halbuki önerge konuşulmuş dunım ortaya 
konulmuştur. 
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CEMAL TERCAN (İzmir) — Hayır, bir düzelt
me bakımından... 

BAŞKAN — Ancak önerge sahibi düzeltirse dü
zeltir; aksi halde ben size bu yetkiyi veremem. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Önerge sahip
leri anlaşıyor, iki önergenin de birleştirilmesini isti
yorlar efendim. 

BAŞKAN — İki önergenin birleşmesi olur mu? 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Tabiî efendim, 

müsaade ederseniz iki önergeyi yeni bir önerge ile 
bîrleştirelim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler bitti işleme geç
tik, onun için ikinci bir önergenin verilmesi imkânsız
lığı doğdu. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, usul 
bakımından Sayın Tığlı arkadaşımızın açıklamış ol
duğu önerge kabul edilecek olursa, ikinci bendine, 
şimdi lağvedilmiş, yok olan bir genel müdürlüğü ge
tirmiş olmuyor muyuz? İkinci önergeyi de oylamak 
durumunda kalacaksınız. 

BAŞKAN — Hangi önergeyi? 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Tercan ve ar

kadaşlarının verdikleri önergeyi oylamış olacaksınız. 
Tamamlayabilmek için böyle yapılması gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Onların önergesi var mı?... («Var, 
var» sesleri) Bu iki önergeyi mi birleştirmek istiyor
sunuz? Verilmiş olan önergeleri birleştirmek istiyor
sunuz değil mi efendim? («Evet» sesleri) Yoksa şim
di bir önerge verecek değilsiniz, değil mi? 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Anladığımız şekilde monte edilsin, 

o şekilde oldu efendim. Affedersiniz, ben yeniden 
bir önerge verilecek zannettim. Tamam efendim, mev
cut olan önergeler birbiri ile redakte edilecek ve bir 
önerge haline getirilecek. 

Önerge değiştirilmiş olan şekliyle okutulacaktır. 
Madde 43. — Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kuru

luşların temsilcilerinden teşekkül eder. 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 

Öğretim Müsteşarı veya yardımcısı, 
2. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdür

lüğü temsilcisi, 
3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat

lar Dairesi Başkanı veya yardımcısı, 
4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 

6i Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo
nu Başkanı veya temsilcisi, 

7. Türkiye Ticaret Odaları Sanayi ve Ticaret 
Borsaları Birliği temsilcisi, 

8. En çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları kon
federasyonu temsilcisi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... Katılmanız za
ten mümkün değil. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — 43 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının çıkması lâzım. Bu şekilde 
değiştirilmesine komisyon olarak iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun zaten mevcudi
yeti itibanyle katılması mümkün olmadığı için ya is
teyeceksiniz, yahut da katılmıyorum diyeceksiniz. 
Yani tüzük gereğince - aslında katılmak istiyorsu
nuz, ama Tüzük gereğince - katılmanız imkânı olma
dığı içindir ki, bu durumda konuşmak zorunda ka
lıyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Evet efen
dim. Ayrıca bir maddî hususun düzeltilmesi istika
metinde de işaret etmek istiyorum: 

2 numaralı fıkranın bu tarzda değiştirilmesinin... 

BAŞKAN — Değiştirildi, fakat o şekilde değiş
tirildi. Fakat imkânsızlığınız nedeniyle katılmıyorsu
nuz, anladığım kadarıyle. 

Yeni almış olan şekliyle önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Öner
ge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Erzurum Milletvekili Yahya Akdağ ve 5 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye katılıyor musunuz?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.» 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Tercan, zatıâlinizin vermiş olduğu önerge 
ile diğer önergeyi redakte etmiş olduğunuz için, bu 
önergenin artık işleme girmesine lüzum kalmamış
tır zannediyorum. Onun için bunu işleme koymuyo
rum. 

CEMAL TERCAN (izmir) — Tamam Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Son şekliyle maddeyi yeniden okutu
yorum: ' 

«Madde 43. — Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kuru
luşların temsilcilerinden teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik 
Öğretim Müsteşarı veya yardımcısı, 

2. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdür
lüğü temsilcisi, 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanat
lar Dairesi Başkanı veya yardımcısı, 

4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi, 
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, 
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo

nu Başkanı veya temsilcisi, 
7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret 

Borsaları Birliği temsilcisi, 
8. En çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları 

konfederasyonu temsilcisi.» 

BAŞKAN — Kabul etmiş olduğunuz önergeyi, 43 
ncü madde olarak okuttum. Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 44. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşan veya tem
silcisidir. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Ba
kanlığı İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğünce yü
rütülür. 

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

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan; müsaade ederseniz, biraz evvel Yüksek Heye
tin kabul buyurduğu madde değişikliği ile çelişiklik 
arz eden bir husus var, onun düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — O hususta bir önerge var. Madde
yi okuttum, ona da geçeceğiz. 

Made üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Bu madde hakkında verilmiş önerge var, okutu

yorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Çırak, kalfa ve ustalık kamını tasarısının 44 ncü 
iradesinin, aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Cemal Tercan Yücel Dîrik 

İzmir İstanbul 
Âdil Demir Hüsamettin Tiyanşan 

Bursa 
Kasım Önadım 

«Madde 44. — Kurulun Başkanı, Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı ve
ya temsilcisidir. Kurulun sekreterlik işleri, Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit edilecek bir genel müdürlük
çe yürütülür.!» 

Gerekçe: İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü 
lâğvedilmiş olması sebebiyle maddeye bu şekil veril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?..? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, bir maddî hata var; onun düzeltilmesine işaret 
etmek isterim. 

Biraz evvel Yüksek Heyetin kabul buyurduğu, 43 
ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki «İnsangücü Eğitimi 
Genel Müdürlüğü» değişmiş olacak. Ayrıca birinci 
fıkrasındaki «Millî Eğitim Bakanbğı Meslekî ve Tek
nik öğretim Müsteşarı veya temsilcisi», «Müsteşarı 
veya yardımcısı» şekline getirildi. 

Bu 44 ncü maddedeki «temsilci» yerine de «müs
teşarı veya yardımcısı» olması gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri kabul ediyorlar. 

önergeyi bu yönden, hatanın düzeltilmesi yönün
den tekrar okutuyorum: 

«Madde 44. — Kurulun Başkanı Milli Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı ve
ya yardımcısıdır. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eği
tim Bakanlığ«.nca tespit edilecek bir genel müdürlük
çe yürütülür.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılıyoruz 
efendim., 

BAŞKAN — Durumunuz iktizası katılamıyorsu
nuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Efendim, 
yukarıda kabul buyurulan hususların yerine getirilme
si manasında kabul ediyoruz, iştirak ediyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir şey açıklamak istiyorum: 

Bu ikinci cümleden sonraki kısımda, grupun sek
reterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığınca kurulacak 
Eğitim Genel Müdürlüğü, yeni bir Eğitim Genel Mü
dürlüğü müdür, yoksa bu işler bir başka genel müdür
lüğe mi tevdi edilecek? Yani yeni kurulacak olan 
bir genel müdürlük müdür? Burada anlam belirgin ol
muyor, 
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BAŞKAN — Önerge; «Kurulun başkanı Millî 
Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim Müste
şarı veya yardımcısıdır. Kurulun sekreterlik işleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek bir genel müdür
lükçe yürütülür» demektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tespit edi
lecek genel müdürlük yeni kurulacak bir genel mü
dürlük müdür? 

BAŞKAN — Burada anlaşılan mana, mevcut 
olan genel müdürlükler içerisinden bîr tanesinin tes
pit edilmesidir; manası budur. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Bir tek cüm
leyle «Bunu yürüten Erkek Teknik öğretim Genel 
Müdürlüğüdür.» 

BAŞKAN — Sayın Uysal, «İhdas edilecek denilmesi 
lâzım gelirdi. Eğer, yeni bir genel müdürlük kurul
ması düşünülmüş olsaydı «Tespit edilecek» değil de, 
«İhdas edilecek bir genel müdürlük» denilmesi 
lâzım gelirdi. 

Tespit edilecek mevcutlar içerisinden birini işaret 
eder; o bakımdan öyledir. 

Bu şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiı... 

Önergeyi 44 ncü madde olarak oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... 

45 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 45. — Kurul en az üç ayda bir defa baş

kanın çağrısı ile veya lüzumu halinde üyelerden üçü
nün isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konu
lan görüşerek karara bağlar. Kararlar çoğunlukla 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Madde hakkında verilmiş olan önerge 
yok. 

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

46 ncı madeyi okutuyorum: 
Madde 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri gö

rür: 
1. Gerek bu kanun gerekse bu kanuna göre çı

karılacak olan yönetmelikler hükümlerinin uygulan
masını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla di
ğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, 

2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, im
tihanlarının yapılması, imtihan komisyonlannın ku
rulması ve çalışmasını gösteren yönetmelikleri ha
zırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

3. Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve uzun 
süreli ihtisas komisyonlan kurmak ve onların çalış-
malannı değerlendirmek, 

4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırla
mak, 

5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan gün
lerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek, 

6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üze
re gerekli diğer işleri yapmak, 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Çıraklık Kurulunun uygun görece
ği şehirlerde kurulca alınacak karann yayımı tarihin
den itibaren en geç 6 ay içinde Millî Eğitim Bakan
lığınca mahallî çıraklık eğitimi komiteleri kurulur. 
Bu komiteler aşağıdaki kurumların temsilcilerinden 
teşekkül eder. 

1. Millî Eğitim müdürü veya temsilcisi, 
2. Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Baş

kanı veya temsilcisi, 
3. Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Bir

liği Başkanlar Meclisince seçilecek üç temsilci, 

4. Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, 
5. Millî Eğitim Müdürlüğünce meslek okulların

dan seçilecek bir temsilci, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Çıraklık Eğitimi Komitesinin birin
ci başkam Millî Eğitim Müdürü veya temsilcisi, ikin
ci başkam mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse ko
mite toplantılanna başkanın isteği ile müşavir üyeler 
de alınabilir. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge?... Yok. 
Meddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, gerekli 
gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ihtisas ko
miteleri kurarak mesleğin gelişmesini sağlamaya ça
lışır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Madde üzerinde verilmiş önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 50. — Toplantıya katılan komite başkan 

ve ikinci başkanı ve üyelere ve müşavir üyelere, mes
lek ve ihtisas komitelerinde çalışanlara ve imtihan 
kurulu üyelerine kamu hukuku veya özel hukuk hü
kümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışma
dıklarına bakılmaksızın yollukları ve memur olma
yanlar için huzur hakları Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesine bu maksatla konacak ödenekten ödenir. Bu 
ödemelerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tespit edilir. 

Komitelerin büro işleri Millî Eğitim Bakanlığı Teş
kilâtının o mahaldeki en yüksek derece ve mevkide
ki idari temsilcisi tarafından tespit edilecek mahalde 
yürütür. 

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

NlYAZt ONAL (Eskişehir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZI ÖNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bu madde, Sayın eski Cumhurbaşkanının tekrar 
görüşülmek üzere geriye gönderme sebeplerinden bi
rini teşkil etmektedir. Bu kanunla Devlete malî yü
kümlülükler yüklenmektedir. Bu kanunda hemen he
men bütün masraftan Devlet karşılamaktadır. Yapı
lan değişikliklerde de gene aynı yönde önergeler ka
bul edilmiştir. 

Şimdi burada, Devlet memuru olmayan komite 
üyelerine, hatta kurulan 48 ve 49 nçu maddelere göre 
meslek komiteleri ve ihtisas komiteleri üyelerine bile 
Devlet tarafından harcırah ödenmesi öngörülmekte
dir. 

Bunun bir kere genel prensiplere uygun olduğu
nu sanmıyorum. Devlet memuru olmayan bir kimse
ye, Devletin yapmak zorunda olmadığı bir ödevden 
dolayı, bir görevden dolayı Devlet bütçesinden har
cırah ödenmesi sanıyorum ki, kanunlarımıza, genel 
bütçe anlayışına aykırı bir tutumdur. 

Kaldı ki, böyle bir parasal davranış Devlet büt
çesinden harcırah ödeme davranışı; 49 ncu maddede
ki meslek komiteleri ve ihtisas komitesinin kurulma
sında önemli yolsuzluklar yol açabilir. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım; 50 nci madde
nin, bu komitenin ve ihtisas komitelerinin, meslek 

ve ihtisas komitelerinin memur olan üyelerine Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinden harcırah verilmesi; di
ğer üyelerin harcırahlarının ilgili dernek birlikleri ta
rafından karşılanması uygun olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Daha önce yapmış olduğum bir konuşmada da, 

çıraklık ve kalfa yetiştirme kanunuyla ilgili bütün 
masrafların ve ödeneklerin devlete, yüklendiğini be
lirtmiştim. Şimdi bu 50 nci maddede de şöyle bir 
durumla karşı karşıya bulunuyoruz: 

«Toplantıya katılan komite başkan ve ikinci baş
kam ve üyelere ve müşavir üyelere, meslek ve ihti
sas komitelerinde çalışanlara ve imtihan kurulu üye
lerine kamu hukuku veya özel hukuk hükümlerine 
tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadıklarına 
bakılmaksızın yollukları ve memur olmayanlar için 
huzur hakları Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu 
maksatla konulacak ödenekten ödenir. Bu ödeme
lerin mattan Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit edilir.» 

Sayın arkadaşlarım, burada şimdi şöyle bir du
rum ortaya çıkıyor: 

Gerçekten, bugün devletin masrafları büyük 
boyutlara ulaşmıştır, fakat biz özel işverenlere, çı
rak, insangücü üreteceğiz ve bunun yükünü Devle
tin omuzuna yükleyeceğiz. Bu maddeyi bu duru
muyla yerinde bulmuyorum. Devletimize büyük kül
fetler getiren, aslında tabanda kalkınmak isteyen in
sanlara götürülecek yatıranlardan ve hizmetlerden 
bu paralan kesmek suretiyle, bu şekilde «Huzur 
hakkıdır, bilmem efendim yolluktur» diye, bu yer
lerde harcamayı uygun bulmuyorum. Onun için, 
bu konuda biraz önce konuşan Sayın Niyazi Onal 
arkadaşım sanıyorum bir değişiklik önergesi verdi
ler, o önergeyi ben de destekliyorum; kabul edilirse, 
yerinde bir değişiklik olacaktır. 

Zaten, esnafla ilgili derneklerde çalışanlar, kendi 
kanumanna ve yönetmeliklerine göre, sanıyorum 
oralardan gerekli ücretleri almaktadırlar. Yani, şim
di Millî Eğitim Bakanlığına yeni bir fon eklenmek 
suretiyle bu ödenek ayrılacak ve bütçeden buna para 
ayıracağız. Millî Eğitim Bakanlığı bugün kendi işi
nin hakkından gelemiyor. Aslında, başlangıçta ben 
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bunu söylemiştim. Millî Eğitini Bakanlığı bugün 
daha okuma - yazma oranım yükseltip, belirgin bir 
seviyeye çıkaramadı, köylerde ilköğretim can çekiş
tirmekte, ölmüştür. Öğretmen politikası ölmüştür; 
ders aracı yoktur, okulların hepsi bakımsızlık içeri
sindedir, köylünün bütçesi de yetmemektedir. Biz 
yeni yeni külfetler getirmek suretiyle, kendimizi avu
tuyoruz^ Millî Eğitim Bakanlığının bu işleri bir sis
teme sokmak suretiyle bunları çalışan çırak ve kal
falara sunacağını sanmıyorum. Ama bu değişiklik 
önergesi kabul edilirse, hiç olmazsa devletin bütçe
sinden yapılacak büyük masrafları bir ölçüde önle
miş oluruz. Bunu doğru olarak görmemiz mümkün 
değildir, yanlış görüyorum. Okulu olmayan köyle
re okul yaptırabiliriz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CEMAL TERCAN (izmir) — Grup adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz

mir) — Sayın Başkan; 

Arkadaşlarım eğer böyle bir önerge hazırlamış
larsa, devlet yükünü azaltıcı mahiyette bir önerge 
hazırlamışlarsa, biz şu şekliyle katılmayı uygun bu
luruz tabiî. 

Muhterem arkadaşlar; adı geçen kurul Millî Eği
tim Müdürü veya temsilcisi, bir devlet memurudur. 
Ml'îî Eğitim Müdürlüğünce meslek okullarından se
çilecek bir temsilci bir devlet memurudur. Bu iki 
temsilciye huzur hakkı gibi bir ödenek ödenmesin
den yanayız. Bunun dışında meslek kuruluşlarım 
temsilen gelen arkadaşlara hiç bir ücret ödenmeme
si fikrine katılıyoruz. Böylesine düzenlienecek bir 
önerge olursa biz de grup olarak buna iştirak ede
ceğiz ve fikri ortaya atan sayın arkadaşımıza da 
görev düşüyor. Böylesi olursa tatlıya bağlayacağız. 

Teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş önerge mevcut değil. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5! nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 51. — Komite üyeleri, komitenin çalışma 

tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin komitelere 
ait bölümünde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen say m 
üye?.. Yok. 

Verilmiş olan önerge de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci bölüme geldik. Yalnız 5 nci bölüme geç

meden 51 noi maddenin altına 52 nci madde olarak 
eklenmesi istenilen bir önerge var, önergeyi okutu
yorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çırak, kalfa ve ustaların çalıştıkları işyerlerinin 

iş güvenliğinin ve sosyal yönlerinin denetlenmesi 
için 5 nci bölümünün sonuna 52 nci madde olarak ye
ni maddenin eklenmesini arz ederiz. 

İzmir İzmir 
Neccar Türkcan A. Kemal önder 

İstanbul Urfa 
Vahit Yaşar Çalın Celâl Paydaş 

Eskişehir Burdur 
Murat Kâhyaoğlu Osman Aykul 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

«Madde 52. — Çırak, kalfa ve ustaların çalıştık
ları işyerlerindeki çalışma durumlarım bu yasanın 
gereği olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık
larınca denetlenir.» 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Usu
le aykırı olmuyor mu, komisyondan geçmeden olur 
mu? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ek madde ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Burada Meclis gündemine hâkim 
ve madde getirme yetkisine sahiptir. Ancak, ek mad
de olarak gelmektedir bu. 

Efendim, İçtüzüğün 88 nci maddesi, «Kanunlar
da veya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun ta
sarı veya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona 
iadesi, değiştirilmesi veya metne madde eklen
mesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon veya 
hükümet değişiklik önergeleri verebilir.» der, buna 
müsteniden. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim, verebilir. 

BAŞKAN — Sayuı Komisyon, okunmuş olan ve 
52 nci madde olarak eklenmesi için verilmiş olan 
önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılmıyo
ruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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Önerge sahiplerinden buyurun, sayın Türkcan. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Saym Başkan, 

saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa, çalıştıkları iş

yerlerinin, bilhassa bunun büyük iş yerlerinde daha 
çok fazla önemi olacak; çalışma durumlarını, iş gü
venliğini, sosyal güvenliğini kontrol edebilmesi için, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının da de
netlemesini öngördük. Öyle ufak esnafın zaten bu 
konuda sorunu yoktur, ama büyük işyerlerinde eğer 
sosyal güvenlik tedbirleri alınmamışsa, eğer iş güven
liği teminat altına alınmamışsa, orada çıraklarımızın, 
kalfalarımızın, ustalarımızın hayatları her zaman teh
likeye düşebilir. İş kazalarının vuku bulmaması ve bu 
tehlikelerin önlenmesi için yeni bir madde getirmeyi 
uygun bulduk. Bunun denetimini Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına vermeyi uygun bulduk. 

Bu teklife arkadaşlarımızın müspet oy kullanacak
larını ümit ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 

BÖLÜM - VI 

Cezaî hükümler 

Madde 52. — Bu Kanunun, 13,14, 15, 16, 20, 30, 
32, ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yerine getir-
miyenler, 250 liradan 500 liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde cezalar iki kat hükmolunur. 
Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eğitimi ko

mitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zarfında sulh 
ceza mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz edilmiyen 
cezalar kesinlesin Kesinleşen ceza miktarı 15 gün 
içinde mahallî vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye var mı,... Yok. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş önerge vardır, 
okutuyorum: 

Saym Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 358 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısının 52 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 52. — Bu kanunun 13, 14, 15, 16, 20, 30, 
32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yerine getir

meyenler, 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılır. 

İstanbul İzmir 
Hüsamettin Tiyanşan Cemal Tercan 

Bursa İzmir 
Kasım Önadım Yücel Dirik 

İzmir 
İsmail Taşlı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye ka
tılıyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Sayın Baş
kan, kanunun 1972'den evvel hazırlanmış olduğu ve 
bu arada para değerindeki değişiklik dikkate alına
rak, bu değişikliğe taraftar olduğumuzu arz etmek 
isterim.: 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Şekil itibariyle 
katılmanız imkânı bulunmamaktadır. 

Sayın Tercan, önergeniz üzerinde konuşacak mı
sınız? 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Konuşmayacağım 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmayacaksınız. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..; 

Etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önergedeki değişik şekliyle okutuyorum: 

«Madde 52. — Bu kanunun 13, 14, 15, 16, 20, 30, 
32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yerine getir
meyenler, 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası 
ile cezalandırılır. 

Tekerrür halinde cezalar iki kat hükmolunur. 
Para cezasının takdiri, mahallî çıraklık eğitimi 

komitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zarfında sulh 
ceza mahkemesinde itiraz edilebilir, itiraz edilmeyen 
cezalar kesinleşu. Kesinleşen ceza miktarı 15 gün içinde 
mahallî vergi dairesine ödenir.» 

BAŞKAN — Maddeyi değişmiş olduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçici madde 1. Aşağıdaki şartları haiz bulu

nanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya başladığı 
tarihten itibaren üç yıl içinde açılacak kalfalık ve us
talık imtihanlarına girmeye mecburdurlar. 

1. Kalfalık imtihanına girebilmek için: 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu 

kanuna göre tespit edilecek çıraklık süresinin en az, 
1,5 misli çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak 
tevsik etmek, 
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b) Okur - yazar olmak. 
2. Ustalık imtihanına girebilmek için; 
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu 

kanuna göre tespit edilecek çıraklık ve kalfalık süre
leri toplamının en az 1,5 misli çalışmış olduklarım 
usulüne uğun olarak tevsik etmek, 

b) Okur - yazar olmak. 

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

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Geçici madde 2. — Yapılacak kalfalık ve ustalık 

imtihanlarından başarı gösterenlere usulüne göre 
(kalfalık belgesi) veya (ustalık belgesi) verilir. 

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

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

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihe kadar mevcut mevzuat esasları dairesinde 
kalfalık ve ustalık belgeleri almış bulunanların belge
leri kalfalık ve ustalık imtihan kurullarınca uyduk
ları derecelere göre değiştirilir. 

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

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

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Geçici madde 4. — Bu kanunun uygulamaya gir

diği tarihte meslek ve sanatını bizatihi usta durumun-

da yöneten ve ay m zamanda işyeri sahibi olarak en 
az 2 sene çalışmış olanlara usta ehliyeti imtihansız- ola
rak verilir. Ancak durumlarının meslekî teşekküllerden 
alınacak ve Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun bu
lunacak bir belge ile tevsiki şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Önerge yok. 

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

53 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 53. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. Önerge yok. 

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

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, açık oyla

rınıza sunulacaktır. 
Açık oylamanın oy kutusu sıralar arasında dolaş

tırıldıktan sonra, kürsü önünde bekletilmek suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, vaktimiz çok kısalmış olduğundan 
önümüzdeki birleşimde oylamanın yapılmasını öne
riyorum. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK tŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Yapılmış olan oylamanın sonuçları
nı arz ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısına 171 oy kullanılmış; 150 kabul, 14 ret, 7 çe
kınser oy çıkmıştır. 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlanmn 10 yılda 
10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 

tasarısına 203 oy kullanılmış; 198 kabul, 3 çekinser, 
2 geçersiz oy çıkmıştır. 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak 
yardımlar hakkında kanun tasarısına 207 oy kul
lanılmış; 203 kabul, 2 çekinser oy çıkmıştır. 

Oylamalar tekrarlanacaktır. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıySe 

görüşmek için, 25 . 1 . 1977 Sah günü saaî 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

• I « ^ 1 ^ I I 
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VII. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 - 1976 
yıllarında Hükümet üyeleri tarafından atılan temellere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (7/1539) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygdarımla. 17 . 11 . 1976 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Soru : 
1974 - 1975 - 1976 yıllarında Başbakan, Başbakan 

Yardımcıları, Bakanlar tarafından atılan temellerin 
adedi, ne kadardır? Hangi sanayi kolunu amaçla
maktadır? Ve tek tek tören masrafları Devlete kaça 
malolmuştur? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 18 . 1 . 1977 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-503 

Konu : tçel Milletvekili 
Mumterem Çetin Yıl-
maz'ın sorusuna verilen 
cevap Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlıktan 30 . 11 . 1976/106-5/13440 
ile gelen ve yine 6 . 1 . 1977/106-5/01043 ile gelen 
Millet Meclisi Başkanlığının 22 . 11 . 1976 tarihli ve 
7/1539-5121-40050 yazısı. 

İçel Milletvekili Muhterem Çetin Yılmaz'ın muh
terem Başbakanımıza sorduğu ve Başbakanımızın da 
tarafımızdan cevaplandırılmasını istediği soru öner
gesindeki Bakanlığımızla alâkalı malumat ekte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Bakanlığımıza Bağlı Müessesclcrce Temel Atma 
Merasimlerinde Harcanan Meblâğ Listesi 

TL; 

Sümerbank Genel MUdürlüğU 110 318,85 
Şeker Fabrikaları A. Ş. 566 472,05 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 211 842,— 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 26 806,70 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 140 442,55 
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 106 423,25 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 131 254,20 
TEKSAN (Takım Tezgâhlan Sa. ve Ti. A. Ş.) 19 922,15 
TEMSAN (Elektromekanik Sanayii A. Ş.) 35 000,— 
TÜMOSAN (Türk Motor Sa» ve Ti. A. §.) 9 100,— 
DESİYAB (Herhangi bir temel atma merasimi tertip 
edilmemiştir.) 

TUSAŞ (Herhangi bir temel atma merasimi tertip 
edilmemiştir.) 

TÜTEKS (Henüz hukukî olarak taazzuv etmedi
ği gibi herhangi bir temel atma merasimi de tertip 
edilmemiştir.) 

TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sa. ve Ti. A. Ş.) 
Temel atma merasimlerine iştirak edenlere yapılan 
ikramlar ve temel atma masraftan mahallî halk tara
fından karşılandığı için şirketçe herhangi bir masraf 
yapılmamıştır. 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İz
mir - Bergama - Göçbeyli Bucağına bağlı Yalnızdam 
Köyünün el konulan tütünlerine ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazdı ce
vabı. (7/1559) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca yazdı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılarımla. 10 . 12 . 1976 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Soru : 
1. İzmir İli Bergama İlçesi Göçbeyli Bucağı Yal

nızdam Köyünde 1975 yılı tütün mahsulleri yasak 
bölgeye ekildiği gerekçesiyle tekel tarafından el ko
nularak anbara alınmıştır. 6 ay kadar önce mahke
mede beraet eden köylülerin tütün mahsulleri ihmal 
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yüzünden Bakanlığımız mensuplarına halen işlem 
yapılarak alınmamış ve paraları ödenmemiştir. Zaten 
yoksul dağ köylüsü olan Yalnızdandılar bu ihmalle 
daha da yoksullaşmalardır. 1976 yılı tütün mahsulü
nün satışa hazırlandığı şu günlerde 1975 yılı mahsu
lünün alım işlemlerinin yapılmamış olmasını nasıl 
karşılıyorsunuz? 

2. Hemen emir vererek bu yoksul Yalmzdam 
köylülerinin ıstırabının azalmasını düşünüyor musu
nuz? 

3. llımalleriyle Yalmzdam köylülerinin yoksul
luklarını artıran görevliler hakkında ne gibi işlem dü
şünüyorsunuz? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 19 . 1 . 1977 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 04-1-415 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 12 . 1976 günlü 7/1559-5261/40964 sa

yılı yazıları. 
İzmir ilinin Bergama - Göçbeyli bucağına bağlı 

Yalmzdam köyünün Tekel Genel Müdürlüğünce el 
koyulan tütünlerine ilişkin, ilgide kayıtlı yazınız ekin
de alınan İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın 
10 . 12 . 1976 günlü yazılı soru önergesinin cevabı 
2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

İzmir İlinin Bergama - Göçbeyli Bucağına Bağlı Yal
mzdam Köyünün, Tekel Genel Müdürlüğünce El Ko
yulan Tütünleri Hakkındaki, İzmir Milletvekili Nec
car Türkcan'ın, 10 . 12 . 1976 Günlü Yazılı Soru 

Önergesinin Cevabıdır. 

1177 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 1 nci mad
desi gereğince Bergama alım noktasının üretim alan
larının tespit çalışmalarında arazileri tütün üretimine 
yasaklanan Yalmzdam köyünden ekiciler 1803 sayılı 
Af Yasasından istifade ederek itiraz etmişlerdir. İti
raz inceleme işlemleri tamamlanmadan itiraz ettikleri 
arazilerine tütün dikimi yapan ekicilere 72 nci madde 
gereğince işlem yapılarak haklarında dava açılmış idi; 

Bilâhara İtiraz İnceleme Kurulunca yapılan ince
leme neticesinde itirazları müspet olarak neticelenmiş 
ve alman kararlar kendilerine tebliğ edilmiştir. Ayrı

ca Bergama Sulh Ceza Mahkemesinde açdmış bulu
nan dava sonuçlanmış ve arazileri tütün ekimine mü
sait olduğu gerekçesiyle bahse konu ekiciler beraat 
etmişlerdir. 

Kanunî işlemler tamamlandıktan sonra Tekel Ge
ne) Müdürlüğünce daha evvel müsadere edilen 1975 
ürünü olan 27 ekicinin tütünleri, Ocak 1977 ayı ba
şında satın alınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

3. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
bazı bakanların dış politika konusundaki beyanlarına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil'in yazılı cevabı. (7/1574) 

21 Î 12 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delâletinizi 
ve gereğini rica ederim. Saygılarımla. 

Dr. Nadir Lâtif İslâm 
Sakarya Milletvekili 

Hükümet programında yer alan hususlarda ve ko
nularda ve hedeflerde, koalisyonun çeşitli partilerine 
mensup bakanların, her halükârda tam bir ahenk için
de olmaları gerekeceği şüphesizdir. Bu durumda, ayrı 
partilere mensup bakanların beyanlarının da, asıl il
gili bakan veya Başbakanın beyanlarıyle paralellik ve 
uyum göstermesini beklemek en normal haldir. 

Koalisyon protokolünde ve hükümet programın
da yeterli açıklık bulunmayan konularda ise, bu uyum 
ve ahengin öncelikle ilgili bakanın ve Başbakanın be
yanlarıyle belirmesi gereklidir. 

Hal böyle iken, bazı dış politika konularında ve 
özellikle Kıbrıs konusunda kabinenin bazı üyeleri 
Dışişleri Bakanı olarak sizin ve hükümetin başı ola
rak, sayın Başbakanın meskût kaldığı bazı görüşler 
ortaya koymakta, Kıbrıs Türk Federe Devletinin is
tiklâli konusunda bazı tarihler ve merhaleler tespit 
etmektedir. 

1. Bu görüşler, Hükümet görüşü olarak kabul 
edilebilir mi?.. 

2. Eğer, böyle değilse, hükümet görüşünü ak
settirmeyen bu gibi beyanlar hakkında, asıl ilgili ve 
sorumlu bakan olarak, sizin bir açıklama ve uyarı 
yapmanız gerekli olmaz mı? Bu konudaki görüşünüz 
nedir? 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 20 . 1 . 1977 

Araştırma ve' Siyaset Planlama 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 6016/512 - 9 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

desi ile alınan 3 Ocak 1977 tarihli ve 7/1574-5338/ 
41272 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazılarına ekM olarak gönderilen, 
Sakarya Milletvekili. Sayın Nadir Lâtif İslâm'ın ya
zılı soru önergesine cevabımı, iki nüsha halinde ilişik
te takdim ettiğimi saygılarımla bilgilerine arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Nadir Lâtif İslâm 
Sakarya Milletvekili 

i 
Millet Meclisi Başkanlığınca Bakanlığıma ulaştırı

lan 21 . 12 . 1976 tarihli yazılı soru önergenizde şah
sıma tevcih etmiş olduğunuz sorulara cevabım aşağı
dadır : 

1. Her Bakan kendi iştigal sahası ve sorum
luluğu altındaki konularla ilgili olarak resmî beyanda 
bulunur. Hükümetin dış politikasıyle ilgili olarak res
mî ve bağlayıcı beyanda bulunma hakkı ve yetkisi sa
dece Başbakan ve Dışişleri Bakanında vardır. 

2. Hükümet görüşünü aksettirmeyen dış politika 
beyanları hakkında gerek Başbakan gerek Dışişleri 
Bakanı tarafından değişik vesilelerle açıklamalar ya
pılmıştır. Son olarak Dışişleri Bakanhğı bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle Bütçe ve Plan Komisyo
nunda durum açıkça izah edilmiştir. Hükümetin çe
şitli partilerine mensup üyelerinin özellikle Başbakan 
Yardımcılarının asıl ilgili Bakan veya Başbakanın 

açıklamasıyle paralellik göstermeyen beyanlarının 
izahı şudur : 

Hükümet, dört ayrı partinin birleşmesinden oluş
maktadır. Bu partiler, bir hükümette birleşmeden ön
ce, Kıbrıs, Türk - Yunan ilişkileri, Ortak Pazar, İs
lâm Konferansı gibi konularda birbirine hiç benze
meyen görüşlerin sahibiydiler. Bir hükümet teşkiline 
karar verince aralarında müzakere ederek bu konu
larda hepsinin birleşebileceği bir müşterek nokta üze
rinde mutabık kaldılar. Bunların birleşmesinden hü
kümet programı doğdu. Dışişleri Bakanı, Hükümet 
adına bu programı icraya memur ve programın sı
nırlarından çıkmamaya mecburdur. Ancak, bu parti
lerin Hükümet içinde belirli konularda müşterek bir 
noktaya ulaşmaları; aym konular üzerindeki parti gö
rüşlerinin artık terk edildiği manasına alınamaz. Par
tilerin yarın seçim kampanyalarında yine eski görüş
lerini savunmaya devam edebileceklerdir. Bu itibarla 
o görüşleri canh tutmanın girişimleri içinde buluna
bilirler. Kendi parti gruplarında, kişisel beyanların
da veya kendi sorumlulukları dışındaki konularda 
parti görüşlerine yer verebilirler. Hatta programda 
mevcut olmayan hususlarda «• Mahallî seçimlerin er
telenmesi gibi a açıkça birbirlerinden ayrı tutumlar 
gösterebilirler. Normal olan budur. 

Hükümet programına aykırı olarak diğer partilere 
mensup Hükümet üyelerince yapılan beyanların hiç 
birisi Hükümete getirilmemiş ve Hükümet programı
nın o konu ile ilgili bağlayıcı hükümlerinin tadili is
teğinde bulunulmamıştır. Bu bakımdan değişik be
yanları değerlendirirken konuya bu açıdan bakmak 
gerektiğini yüksek bilgilerinize arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakam 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasaıısma Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy vereniLer s 171 
Kabul edenler ; 150 

Reddeden : 14 
Çekinser : 7 

Geçersiz oylar : — 
Oya katılmayanlar : 275 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mir B ah aittin Yarduıncı 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırukoğlm 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Önder Sav 
llyas Seçjkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behıîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Biilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaath 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Samı ArsJan 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaıiiıoğlu 
Reeaıi Islkenderoğlu 
HaiMt Kahraman 

EDİRNE 
Veli Gülıkan 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çötinkaya 

ERZURUM 
Rasıiım Oinisüıi 
Gıyaısettim Karaca 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâlıyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Ertomen, 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karamam 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur , 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Hasan Basrİ Akgiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
ihsan Toksan 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 

Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
IJalit Evliya 
Mehmet Pamuik 

KARS 
Yasin Boflkunt 
Oemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keslkin 
Sabrı Kesiklin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmil özsarıyıldi'Z 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KONYA 
Mehmet Oğuz At alay 
Bahriı Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettıin Gökakm 
M. Necatü Kalaycıoğlu 
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KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver . 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

ADANA 
İlter Çubukçu 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Necdeıt EvliyagiH 

ANTALYA 
Fahri özçellk 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit; 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaioğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

ESKİŞEHİR 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 

Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

STVAS 
Mustafa TknM 

TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 

GİRESUN 
Hasan Vamıfc TeMn 

HATAY 
Sabri İnce 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesıia 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

KIRKLARELİ 

Tankııt Akalın 

(Çekinserler) 

İÇEL 

Oral Mavioğliı 

[Oya Katılmayanlar] 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHİSAR 

ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AGRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pölat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüne r 
Orhan Kayıhan 

Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Hüsameddin, Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceıran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa limirzalıoğlu 
(D 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılalh Değerli 

TRABZON 
Ömer ÇaJkıroğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Oöhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

TRABZON 
Âdil AOâ öinel 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Cahit Karakaş 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

TOKAT, 
Haydar Ulusoy 

Ibrahüıaı Saffet Omay 
CevaJt önder 
Hasan özçedik 
Feriha Fatana öztüırfk 
Fikri Pehlivanlı 
Salbahattdn Seiek 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 

Deniz Baybal 
AbdaırraOuiım Erdem 
Faaz Şarlar 
Remzi Yılmaz 
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ARTVİN 
Turgu't Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
-Ahmet Akçeel . 
İlhan Aytekim 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BtLECtK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah B-azencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin ÂCSUP 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIEI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 

Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem. 
İlhan Işıla 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bua 
Rasikn Küçükel 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Kurkut Özal (B.) 
İsmail Haikıfe Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahliim Hortoğlu 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Özkaya 
Me'hmet özmen 
Yusuf öztürkmeri 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğliı 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

CBşk. V.) 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Me'hmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustâfa Kara 
Âli Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
A. Doğan Öztuno. 
Mustafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker (î.) 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 
Alıi Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Arasilı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Obyay 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk ümamoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faıruık Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
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Mustafa Ok 
Hilmi Okçu: 

M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Ay soy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikinor 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
(Bşk. V.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp . 

ORDU; 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 

> 

Ferda Güley (I.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Tar&noğlu 
Senai Yazıcı 

RÎZE 
Samıi Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durkan (I.) 
ismail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

• SAMSUN 
Ali Açar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SÎÎRT 
Idris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfîlk Fikret Övet 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Anslan 
Vahit Bozatla 
Ahmet Dmraıkoğ/lu 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol(B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
ismail Ha'kkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

>e?likler] 

1 
1 
1 
1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Saü:ih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Aralan 
Ali Fua!t Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Bülenlt Ecevat 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»>••« 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz Ödenmesine tlişkin Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Ilfcer Çubukçu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bakaittin Yasrehmcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Necdet Evliyagil 
Kâmil Kırıfkoğlu 
î. Hakkı Köylüoğtlu 
önder Sav 
Ilyas Seçikin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçeBk 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 203 

Kabul «denler : 198 
Reddedenler : — « • 

Çekinser : 3 
Geçersiz oy : 2 

Oya katılmayanlar : 243 
Açık üyelikler : .4 

[Kabul Edenler] 

ismet Sezgin 
Behlîiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat BiHigehan 
Neoatıi Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çan eri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçellik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensar&ıoğkı 
Reoaıi Islkenderoğlu 
HaJlit Kahraman 

EDİRNE 
Veli Gülikan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasıim öinıjsüii 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâbyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hasan Vamük Tekin 
M. Emuin Turgutailp 

GÜMÜŞHx\NE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Uesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğhı 
Oral MaVioğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Ferrulı Bozbeyli 

İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Nüüfer Gürsoy 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan öztunç 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
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Halit Evliya I 
Mehmet Pamuk j 

KARS 
Doğan Arsalı 
Yasdn BozfcuKt 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vıeedi ilhan 
Mehdi Ke*Wn 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Möhmfct Altımıgyedioğlu 
Tufan Doğan Avfargil 
Hayrettin Nakifboğlu 
Kâmlil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akallın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KONYA 
Mehmet Oğuz A/talay 
İsmet Büyülkyaylacı 
Bahrâ Dağda§ 
Muzaffer Demirtaş 
KemâiMtiin Gökakın 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Ali Köikbudak 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtınk 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattiıı Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi öskul 
İbrahim Tekin 

I KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehnuet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 

I Necmi ö»gür 
önol Sakar 

ı Hasan Zengin 
MARDİN 

Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Teflriner 
Ragıp Ün er 

Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Tiirfceç (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYONKARAHİSAR 
tbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Muti» 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbag 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
A.ta Bodur 

RİZE 
O. Yılmaz Karaoaman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif lalam 
M. Vedat önaal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Mehmet N*bil Oktay 
Abdülkerim Zdlan 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet DuıraJkoğlu 
Mustafa Tiımisi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü CaMt Koçkar 
Vahin Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asütürk (B.) 

TEKİRDAĞ 
Nâhan Ûgüa 

TOKAT 
Hiktyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Feyrolah Değerli 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil Alâ Oinel 
Ömer Çafkuroğlu 
Mehmet öagür 
Ahmet Şener 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dangdı 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Eünyas Kiartal 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Ömer Lütfi Zararım 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoi 
Orlhan Gömcüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekâ Okur 

Kemal Ataman 
Osman O r a n 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Muistafa îmdırzalıoğiu 
(ÎO 
M. Rauf Kandemdr 
Cahit Kayra 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 

ANKARA 
ismail Hakkı Ketenoğlu 

(Çekinserler) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

[Geçersiz Oylar] 

AM. 
Orhan Kayı 

A.SYA 
han 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

Çetin Yılıı 
İEL 
laz 

[Oya Kaitlmaycmlar] 
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Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurrahîm Erdem 
Faiz Şarlar 
Remizi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Afeçeel 
ilhan Aytelkiin 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan. Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmdt Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

, Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avoı 
Hasan Korfkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahattdm Karalkoç 
Mahmut Itepollu 
MahlmUt "Öyanıik 

EDİRNE 
ilhama Erteım 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasiim. Küeü!k«l 

ERZİNCAN 
Nurettin Karmı 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Damşman (B.) 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
ismail HaiMkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğllu 
İmam Hülseyin încioğltu 
Mehmet özfcaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğllu 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Erol Tunoer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başba'kan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
A. Bahir Eraoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım öz eke 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
ismail Hakkı Tekinel 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker (1.) 
Cemil Yavaş 

IZMIR 
Kaya Bengisu 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet özdtal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 
A l Zülfikâroğlu 

KARS 
Abdülkeıfm Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali üfayay 

KASTAMONU 
Sabd KessMn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebedî 
Turhan Feyziofclu (B.) 
Selçulk îmamoğilu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğ'lu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aklsoy 
M«mduh Erdftmdr 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
tbraihtiım Afkdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Y&hşji 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Eubilay tmer 
Hüteyiin Keçeıli 
öze* ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
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ibrahim Aysoy 
Seyfi Günegtan 

MUĞTiA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrd Dörtkol 

NtÖDB 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley (I.) 
Kemali Şensoy 
Bilâl Taramıoğru 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan (I.) 
lımail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
îlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Idrds Arıkan 
Abdülbakâ Cartı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Alâkanı 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
AH Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dîkraıen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat SaJltılk 
Süilaym'an Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

telikler] 

1 
1 
1 
1 

Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kaddr özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Muslin Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Ar»lan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünaür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Sebati Ataman 
Bülenlt Eoevit 
Fevzi Fırat 

Yekûn 
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Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Oyların Sonucu 

Hakkında Kanun Tasarısına Verilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ilter Çubukçu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahmaa Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçal 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbasıoğlu 

AORI 
Cemil Erhan 
Mir Bahıatfcin Yardıtmıcı 

ANKARA 
Muammer Albcı 
Orhan Alp 
Oğus Aygün 
Needet BrliyagU 
İsmail Hakkı Ketcnoğlu 
Kâimil Kımkoğlıu 
î. Hakkı Köyltioğdu 
önder Sar 
îlym Seçkin 

1 Yusuf Z&ya. Yağeı 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
öm«r Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osmau Avcı 
Skrsm Şadü Erdam 

AYDIN 
İsa Ayiıan 
Nahit Menteşe 

Üye »ayısı : 450 
Oy yerenler : 207 

Kabul edenler : 203 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 2 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar -.239 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ismet Sezgin 
üöhiç Tozkopıarafi 

BALIKESİR 
Mustafa Kemâl Alyer 
Cihat Bügehan 
Nec&tâ Cebe 
Auhmet î\h»an Kırımb 

BÎTLÎS 
Abidin tnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Güllen 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erç^lik 
Rıza Geaıçoğlju 

DİYARBAKIR 
AbdüİlatiLf Ensaırdoğâu 
Reoai îrikönderoğlu 
Hatöt Kahraman 

EDİRNE 
Veld Güflkan 
İlhan I41Ü 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A. Orihan Senıeımoğilu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasfim Oinklıi 
Selçuk Errerdi 
Oıyasettin Karaca 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafâ Güney 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizametttn Erîomen 
Haısan Vamık T«kân 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Ytioel 

HATAY 
SaJbri İne© 
Ali Yılmaz 

^İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mayioğlu 

İSTANBUL 

Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Bas/türk 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumaboğlu 
Vah.it Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Neodet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
A. Doğan öztunç 
llhami Sancar > 
Cemal Suer 
Mehmet Emiın Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Halûk ÜJma-n 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Aler Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naüi Erdem 
Ooajkun Karagözoğlu 
Şinasi O&ma 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
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Neccar Türkean 
Mahmut Türikmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Aıuualı 
Yasin Borikuaıt 
OemÜ Ünal 
Hasan Yıidırını 

KASTAMONU 
Veodi îlhan 
Sabri Ke»kin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakâboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Aklattığı 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Sadt Şayiam 

KONYA 
Mehmet Oğuz Aitalay 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahri Dağdas 
Muzaffer Demirtaş 

ADANA 
Mehmet Can 
Hatan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 

Kem&kttin Gökakm 
M. Necata Kalaycıoğflu 
Adi KöOcbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Hasim Benli 
H. Garit Erdemir 
îlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celll Ünver 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 

Seyfi Gtinestan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
S. Yajar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Cerat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Latif îslâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati S&vaıç* 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Mehmet NebU Oktay 
Abdülkerim Ziüan 

SlNOP 
Tevfiük Fikret övet 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

SİVAS 
Ahmet Amkan 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

Mehmet Hulusi ö ıkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

[Geçersiz Oylar] 

İÇEL 

Çetin Yılmas 

[Oya Katılmayanlar] 

AFYONKARAHİSAR 

ADIYAMAN 

Kemai Tabak 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancı oğlu 
Süüeyman Mutlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
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SİVAS 
Ahmet Durakoğılu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Ndhan ÎLgüfl 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
FeyaulıleJh DeğerH 
AM Kurt 
Haydar Uluaoy 

TRABZON 
AdU Ali O&nei 
Ömer Çalkıaroğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Neomettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kfimyas Kartal 

YOZGAT 
İlhama Çertrin 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoi 
Orhan Göaoüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekd Okur 

AMASYA 
Hasan Bütüne* 
Hüsnü Oahft Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asütürk (B.) 
Kemal Ataman 
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Osman Cearan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan, (B.) 
Musstafa îmirzalıoğkı 
(İz.) 
M. Rauf KaudenıAr 
Q»m Kaya» 
İbrahüm Saffet Omay 
Cöraıt önder 
Ha*an özçeflik 
Feraha Fataıa öztürikt 
Fikri Pehfldvaniı 
S4bs&&ttlfci Sslok 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bayfeal 
Abdurraihilm Erdem 
Fadz Şarlar 
R«mzi Yıüamaz 

ARTVİN 
Turgu1* Altunkaya 

AYDIN 
M. Ş ü M K o ç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Ayteikân 
İbrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Musaffer Erdem 
Mehmet Ergül (I, Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çalkmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut • 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Serer 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Haaıam KofrOcmıaroan 
Htüdad Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Atdaiâ Atülâ 
Ömer Naimi Barım 
Ba*an Buz 
Raaim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsa 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Möhmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
İsmail Ha3sfcı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ay§e Aliiye Köfksail 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Ibriahüm Hortoğikı 

imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlıı 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Erol Tunoer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmftt Bait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baf 
îibrahim Göktepe 
Ra#im Gür»oy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoflu 
Orhan Birgit 
A. .Bahir Er«oy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Ilihan özlbay 
Hüseyin özdemar 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Muaftafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekintl 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker (İ.) 
Cemil Yavag 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Geaq 
A. Kemal önder 

Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet öadal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Og>ua Söğütlü 
AB Ztilfflkâroğlu 

KARS 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali Oöpyay 

KASTAMONU 
Mehdü Kesiklin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal öebecii 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
SelçuJk îrnamoğüu 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akjsoy 
Metmduh Brdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbraMm A/kdoğıan 
Turan Güneş. 
Şevket Kazan (B.) 
Sabrf Yahjfi 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
HÜBeyâi], Keçeli 
özea* ölçmen 
Faaruk Siikan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
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Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevi] gen 
Süleyman Tuınıcel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
HallilDere 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NÎGDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
Haydftr Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley (1.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraııoğlu 

Senai Yazıcı 
RİZE 

Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Sâruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan (I.) 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SÎÎRT 
îdrds Arikan 
Abdtilbalni Cartı 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Yallgiaa Oğuz 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Aradım 

[Açık Üz 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Vahit Rozatll 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahnaman 

TOKAT 
Ismaâll Haikkı Bîrler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Difktoen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Akıoy 
Mehmet Celâl Bucak 

melikler] 

1 
1 
1 . 
1 

Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdüikajddr Öncel 

UŞAK 
Kadar özpak 
Aıhfrveti Yılma?; 
^sılJLtllvli X LlLİ.XfXCJ 

VAN 
Muslih Gömeotaş 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
AM Puat Eyüpo&lu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet NShat Akın 
Zelcâi Altınay 
Sebati Ataman 
Bülent Eopvit 
Ferzi Fırat 

Yekûn 

\>d<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

X I . — Türkiye Cumhuriyeıtti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12.5.1976) 

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

X 3. — Talbiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım. Orman ve Köy İsleri. Adalet ve Plan komis 
yoıüarı raporları. (1/285) (S. Sayrai : 381) (Dağıt
ma tarM : 29 . 6 . 1976) 

5 
OENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 
1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka

daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-
ciyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncii maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

2. — 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
ge- ao/2i) 

3. — 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) 

4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının. Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
i 970 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) 

5. — 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) 

6. — 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 tç-

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs, 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/51) (S. Sa
yısı : 436) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

2. — M'fflet Meclisli Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1976 ayları hesabına ait Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/52) 
(S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu. (5/53) (S. Sayı
sı : 438) (Dağıtma tarihi : 17 . 1. 1977) 
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tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MiMet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

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

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

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

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

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

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

14. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtla yan
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) 

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

17. — 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 88l 

nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) -

18. — 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) 

19. — 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) 

20. —Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yalhya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü-



günün 102 ad maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkim önergesi (10/38) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşınım, üniversitelerdeki öğrend hareket ve ça-
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nd 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na iişbin önergesi (10/39) 

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

23. — 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 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

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

25. — 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 nd, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

26. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsın/tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

27. — 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^ 

sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma-' 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi] 
(10/46) 

29. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkii bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amadyle, 
Anayasamın 88 nd, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

30. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
mı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) 

32. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasamın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

33. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARÎŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

34. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
stiyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının dbğuraca-
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ğı mahzurları ve dağıtılması antemen hazine arazi
lerimi saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları i e savaşta başansız-
bğm nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarınım üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana* 
yasanın 88 nci, Millet MecMsıi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Mecis Araştırması açılma
sı rta Şişkin önergesi. (10/53) 

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

37. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

38. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'îıi öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar/ konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

39. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
nınca bir Geneü Görüşme açılmasına İlişkin önergesi. 
(8/6) 

40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar-
fcaidaşmın, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması acıtmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

41. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Der
let Planlama Teşkilâtınca n«*ıi harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıSdağımı saptamak 
amacıyle, Anayasanın 8$ nci, MiUet Meçte» İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyanooa bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilşfcin önergesi. 
(10/58) 

42. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacıiığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Mecis Araştırması açılmasa» 
ilişkin önergesi. (10/59) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

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

45. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım isterimde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gereki tedbirleri sap» 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MiHet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/63) 

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

47. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
pana varlığı Ue gerçek getrimi saptamak amacıyîe, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 neti maddeleri uyarınca bir MecKs Araştır
ması açılmasına üaşktkı önergesi. (10/65) 

48. — Eskişehir MiBetrekili Niyazi Önal ve 9 
arkadaşının, üfkemizideM maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meçi» içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

49. — 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) 

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

51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekl' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

52. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiadeki olayları 
yerinde incelemek -ve gerekli tedbirleri santamak ama 
«yle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (!L>,'7.V; 

53. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların y^'iden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saplarnJc amacıyle, 
Anayasanın- 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis A/aştır
ması açılmasına ilişkin önergemi. (10/71) 

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

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

56. — 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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu* Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

57. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Özturk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale 
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id 
diaların doğruluğunu saptamak amacıyh, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

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

59. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı xularında.ı ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün İ02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca biı 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) -

60. — 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 
Ü!D 83 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

61. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca- bir Mec 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 
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62. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
ayarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'lişkin 
önergesi. (10/82) 

63. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde ©grenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

64. — 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 'lişkin öner
gesi. (8/8) 

65. — 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 îçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

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

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

68. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehrne* Altınsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'iu, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüainün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

69. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bil Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

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

71. — Afyon karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10^ 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

73. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Jlişkin 
önergesi. (10/90) 

74. — 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) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

76. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişüere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 



amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

77. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, ^nayısanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

78. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

79. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile îçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçdığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

81. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

82. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarım ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

83. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
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ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

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

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

86. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'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) 

87. — 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) 

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

89. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
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) 

• 90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması tçılmasma ilişkin önergesi. (10/106) 

91. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

92. -— 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
tırma» açılmasına ili|kin önergesi. (10/108) 

93. — 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) 

-94. — 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. 
00/110) 

95. — 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) 

96. — İzmir Milletvekili Neccar Tür.kcan 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) 

97. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, A taş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin Üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, 
MiHet Meclisi İçtüzüğünün 1<£ ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meeü« Araştırması açıhnasına iliş-
kin örjergesi. (10/113) 
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I 98. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BÎRLİK'in uğradığı zarafları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Medisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neti madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

99. — 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) 

100. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar-( 

kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önertesi. (10/115) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun 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) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 ncî, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

103. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda setaecilifc konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

104. — İstanbul Milletveküi 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) 

J 105. — 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, Minet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmem 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

I (10/120) 



106. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka-
daşmın, Hatay il sınıfları 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) 

107. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve -Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

108. — 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) 

109. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada-
şMun, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

110. - - içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

İİ1. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

112. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşiüin, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araş
tırma* açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

113. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
MuÖu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açıl
masına Şişkin önergesi. (10/128) 

114. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köyterinin so^nlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
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J Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarmca bir MocHS Araştırması açıfonasma iliş
kin önergesi (10/129) 

115. — Samsun Milletvekili irfan 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) 

116. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

117. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka-
I daşmın, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep-
I lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Miiîec 

Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği-

I tim • öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
nınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

119. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
I arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope

ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
I yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana

yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

120. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
I arkadaşımn, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 

deprem dolayısıyie yurt içinden ve yurt dışından ya-
püan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

j uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

121. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka-
I daşmın, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu-
I tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarım sapta

mak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 

I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (ÎO/136) 



— 10 -

122. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman 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 açdmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

124. — 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) 

125. — 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) 

126. — 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) 

127. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
aı-ikadaşının, İstanbul Belediyesi hakkımda Anaya

sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
*ıcü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilşikin önergesi. (10/143) 

130. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

131. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

132. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

ti 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
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 Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

6. — Samsun Milletveküi llyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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7. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

8. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

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

10. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

11. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

12. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

13. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

14. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

15. — 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) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
öneogesi. (6/871 

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

18. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

] 21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

22. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltene Cemiyetli» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

24. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) ; : f 

26. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

27. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

28. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

30. — 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) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
. oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be

lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 



34. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretm#n Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

35. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

37. — tstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın-
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

38. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

39. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

40. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
tstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü, soru önergesi. 
(6/130) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
z\ mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

43. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

46. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
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ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

47. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözîü soru önergesi. (6/139) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'run, 
Türk • Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
•îözlü soru önergesi. >\>/l40) 

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, Of 
Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

50. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sotu 
önergesi. (6/160) (*) 

51. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

52. — 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) 

53. İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti 
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mifc 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge 
si. (6/155) 

54. — 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) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü s©ru önergesi. (6/158) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü sora önergesi. (6/162) 

57. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 



— 13 — 

bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba 
kamndan sözlü soru önergesi. (6/163) 

58. — Kastamonu Milletvekili Hasan TosyalTnın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

59. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv*ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/5 67) 

60. — İçel Milletvekili .Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

61. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

62. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretrnsnlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

63. — Kocaeli M'iltetveikii İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar 
lafına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

64. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

65. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'm, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

66. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

68. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
tstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

70. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 

pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

72. — Urfa Milletvekili Abdülkadir ÖnceTin, 
Urfa Ticaret Lisesindski olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

73. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan söziü soru önergesi. (6/193) (*) 

74. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe-
ş!tli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

75. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge». 
(6/185) 

76. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yaym Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «TirrJHye 1975*. adh kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

77. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen'-
in. Sosyal Sigortalar Kuramunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık-
tn. Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına iHşkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/199) (*) 

79. — Burdur Milletvekili Aİi Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

80. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

81. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adh dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

82. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) '(*) 

83. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama-



lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

84. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemim* çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

85. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

87. — 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) (*) 

88* — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıîdManna ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

90. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zefcâî Baîoğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Mü! Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu- (6/196) 

92. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsislinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/1223) (*) 

93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

94. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatfı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına iişkîn Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya-
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pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/227) (*) 

97. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamuleri ithalâtına tahsis edimi dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

98. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına üşkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

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

103. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakıan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

104.' — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafc&n'ın Siirtte «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

105. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu Minin sel felâketinden kurtarılmalına 
Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

106. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'mn, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

107. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

108. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına iişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

109. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 



110. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Poliâ Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

111. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mfllî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi, (6/237) (*) 

112. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Küftür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

113. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

114. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'i» Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Miüi Eğiıtkn Bakanından 
sözM soru önergesi. (6/212) 

115. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
d H. P.ü gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sera önergesi. (6/213) 

116. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/341) (*) 

117. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına iüşkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

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

119. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

120. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
bir Danıştay karan ile baza bakanlık memurlarıma 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

121. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

122. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne iüşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru' öner
gesi, (6/248) (*) 

123. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya MİM Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ

retmenlere İüşkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

124. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTin, öğretmen tayin ve naıMlerine ilişkin MİM Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

125. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine liş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesii (6/251) (*) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna üskin 
İçişleri Bakanından sözlü soru ö^rgesi (6/214) 

127. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

128. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos* 
hıklarımıza yapılan suikıasttere ve alunsun korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

129. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

130. — Adana Milletvekili liter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

131. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

132. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, 
Düziçti öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iüşkin Millî EğMm Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

133. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
EğMm Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine iişkin Milî EğMm Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milî EğMm Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

135. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na< 
killerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'üıC 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Milî 
EğMm Bakanından sözlü soru önergesi, (6/260) (*) 
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137. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, I 
Deneme Yüksek öğretmen Okulumun kapatılma ka
rarma ilişkin MM! Eğitim Bakanından sözlü »oru I 
önergesi. (6/261) (*) 

138. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ii$kin Milli Eğitini Ba- I 
kurandan sözdü soru önergesi. (6/262) (*) I 

139. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayıiö ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere I 
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/2*3) (*) 

140. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, I 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/264)(*) 

141. — Buldur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

142. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, I 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil- I 
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) I 
(*) 

143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük- I 
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği- I 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) I 

144. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

145. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru I 
önergesi. (6/272) (*) 

146. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, j 
ithal ve dağıtımınla ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi. (6/216) 

147. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) I 

148. — Adana Milletvekili fter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve j 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

149. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*). 

150. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman- I 
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret- I 
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî I 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) j 

151. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirerin askerliğine -ufkin Başbakandan 
«özîü soru önergesi. (6/275) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

153. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Gtinün yo-
rum-u» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

154. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partneri il Örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milfö Eğitim Bakanmdan 
sözlü soru önergesi, (n/278) (*) 

156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

157. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
aynlan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28C) (*) 

158. — tstan'bul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

159. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

160. — Konya Milletvekili Ali KöMmdak'm, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

161. — Trahzon Milletvekili Ahmet Şener*in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

162. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneyin, 
28 . 10 <, 1975 günü ba»'*"_, verdiği demece Mşkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/284) (*) 

163. — Kastamonu Milletvekili Sabrt Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

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

166. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

168. — 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) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

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

171. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne (kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

172. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

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

175. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

176. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma^ 
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

177. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar-: 
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesij 
(6/240) 

178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka* 
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

179. —• Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

180. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt İH ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

181. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu j 

rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/303) (*) 

182. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.; 
(6/304) (*) 
- 183. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki'min, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

184. — 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) 

185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi! 
(6/308) (*) 

186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/309) (*) 

187. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesf. (6/300) (*) 



188. — Mariisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

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

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

191. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

192. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

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

194. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

195. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

196. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nunr İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

199. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden J 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

201. — istanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

202. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
m, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

203. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

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

206. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

207. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

208. — Adana Milletvekili İlter Çubuikçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

209. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

210. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) '(*) 
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211. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
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) (*) 

212. — 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) (•) 

213. — 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) (*) 

' 214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

215. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Balkanından sözM soru önergesi. (6/320) (*) 

216. — 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) (*) . 

217. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

218. — 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) (*) 

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

220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

222. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler lUköğretlim Müdürlüğüne aitaoan küşi-

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

223. — 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) (*) 

224. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak, ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

225. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

226. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

227. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

228. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay .-
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

229. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi^ (6/374) 
(*) 

230. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan söziü soru önergesi. (6/375) (*) 

231. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Muitlu'oun, Üniversitelere girecek taleibederiıı tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/376) (*) 

232. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

233. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

234. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
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'belgelerle Öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

235. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

236. — îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

237. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

238. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

239. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan hugüne 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) <•) 

240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1975 -
1976 Öğretim yılında îlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

24L — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TlM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

242. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

243. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

244. — 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) (*) 

j 245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak-
I ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla

tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanin-

I dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/370) 

248. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

249. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

250. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi. (6/392) (*) 

251. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

252. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'ih, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş-

I kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

254. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 

I Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

255. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

256. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından ^sözlü 

I soru önergesi. (6/399) (*) 
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257. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 

Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî EğMîm Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

258. — 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 soru önergesi. (6/402) (*) 

259. — 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) (*) 

260. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim. Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

261 — Muğla .Milletvekili Halil Dere'nin, A.nka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

262. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

263. — 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) (*) 

264. — 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) (*) 

265. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

266. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
içel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

267. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen-: 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

269. — Ordu Milletvekili Memduh Bkşi'nin, Gi
resun Eğitini Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

270. — 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) 

271. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Alman 
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*) 

272. — Balıkesir Milletvekili. Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

273. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu, i.1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976) 

X 2. — 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-. 
sının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 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, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan 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 AH Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergfîsi 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) (Dağıtma tarihi : 16 , 6 . 1976) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci madde sin-n (A) fıkra
sının değiştirilmesine daıir kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 . 6 . 1976) 

4. — Afyonkaralhıisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tarçı süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekilli Kemal Tabak'm aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 .1976) 

X 5. —• 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekilli Memdüh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, 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 sayıb 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve içişleri 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 6. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Sailiih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

X 7. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonlar* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

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

9. — Jstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

(10. — 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) 

11. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı 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) 

X 12. — İslâ'mî İlimler Ak adem ileni kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 , 7 . 1976 - 22 , 7 . 1976) 
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X 13. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer 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, Kütahya 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 204V, 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondokıtör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demliryol-
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nei maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 15. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

16. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan 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 kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

17. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 

1951 doğumlu Talip Yenerin eşi ile annesi ve baba* 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) pağıttaıa tarihi : 9 7 . 1976) 

18..— Aydın Milletvekili İsmet Sezginin, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar CU 
nVin 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) 

19. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

20. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

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

X 22. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
âdiyle İstanbul'da .bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tat 
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-* 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29'. 6 . 1976) 

23. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs-; 
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arkaı 
daşınm, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad-j 
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen* 



meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

24. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da" 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 25. — Rize Milletvekili Sami Kum'basar'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 ye Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 , 5 . 1976) 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 27. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 , 6 . 1976) 

X 28. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 , 1976) 

29. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4. İ 976) 

30. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ye 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesıinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16'. 6 , 1975) 

I 31. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumkufbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

32. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

33. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı M'iieit Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilımesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6. 1975) 

X 34. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

3 5 . - 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-

I porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil-. 
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayisı : 224) (Dağıtma tarihi : 

[ 4 , 7 . 1975) 



39. — 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 : 19 . 1 . 1976) 

40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19,3.1976) 

41. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi ; 19 . 3 . 1976) 

42. — 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 İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 43. — 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) 

44. — Kırklareli Milletvekili Metanet 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) 

45. — Aydın Milletvekili Nalhit 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) 

46. — Istanlbul 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) 
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X 47. — 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 48. — 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) 

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

X 50. — 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 r 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 51. — 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 52. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

53. — 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 nci 
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) 

54. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dİkmen'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) 



55. — 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: 17 . 5 . 1976) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabası'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi: 17 . 5 . 1976) 

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

59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba 
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

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

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

62. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla deŞişi-k geçici 
3 nci maddesinin değiştirilmesine dair kenun teklifi 
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| 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) 

63. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
I uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 

tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 197Q 

I X 64. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö-
I revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
I daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
I ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 

(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 
I 65. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 

5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 '.6 . 1976) 

I 66. — 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) 

67. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği-
I tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiçitiril-
I 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) 

68. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşiil-

I mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

69. — Bursa Milletvekili Kasını 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) 

.70. — Konya Millettvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştırilme-

I 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-

I rihi : 11 . 6 . 1976) 
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71. — 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 oirino 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

72. — Istanıbul 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 73. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur. 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Saniı'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad 
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl 
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları De 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) 

74. — 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 tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

75. — Konya Milletvekili Şener 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 76. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk 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 aricadaşının 
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) 

77. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

78. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
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 79. — 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 tşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

80. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, H75 sayıh İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi 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) 

81. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerin'in değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

82. — 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 değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin 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) 
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83. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'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 84. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylı'k 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 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976), 

85. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

86. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eMenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 , 7 . 1976) 

87. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın 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) 

88. — Ankara Milletvekilli Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îlhami Ertemdin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

89. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C- Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza 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 90. — Kocaeli Milletvekili tbraMm 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 . 11 . 1976) 

X 91. — 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 92. — 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 noi maddesi uyanınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 1 1 . 1 i . 1976) 

X 93. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 noi maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — Diyarbakır Milletvekili Bahattün 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 97. — 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 ; 11 s 1976) 
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98. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

99. — Istanlbul Milletvekili H. Basri Akkiray 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) 

100. — 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 101. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

102. — Diyarbakır Milletvekilli 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) 

X 103. — 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 104. — Çiftçilerin T. C. 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 105. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâüif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 , 1976) 

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî 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) 

107. — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan 
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 v 1976) 

108. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

109. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir^ Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağhk ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi, (2/116, 2/549) (S, 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 . 1976) 

110. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

111. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türidye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna btir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X 112. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi: 4 .1 .1977) 

113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca günjdeme alınma önergesi. (2/22) (S. Sayısı: 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 .1 . 1977) 



X 114. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarımda tam süre çalısına esas
larını düzenleyen yasa tekiM ve İçtüzüğün 38 ncı 
maddesi uyarınca gündeme alanıma önergesi (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

115. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunun 68 noi maddesline 2 fıfcra ek
lenmesine daıir kanun teklifii ve İçtüzüğün 3,8 ncd mad
desi uyarınca gündemle .alınma, önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi: 4.1.1977) 

116. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240, 
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

117. — Tünedi Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

118. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

X 119. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 noü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/665) 
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

121. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma 
tarihi : 1 7 . 1 , 1977) 

122. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 1 7 . 1 , 1977) 

123. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) 

124. — 5433 sayılı Devlet Ürefcme Çiftİkleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarL raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 35) 
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1Û/M7 NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN TAM METNİ 

Millet Meclisi Başkanlığına 

.1976 yılımda elyenişi hava şartilairı sdbbeiyle bereketi mahsul idrak ©ditoiştür. Resmî tespitlere göre 16,6 
-milyon ton buğday istihsalinden 3 milyon tonumun ihraç edilmek suretiyle dış ödemeter dengesindeki açığın 
büyük ölçüde kapatılacağı böylece ekonomide ferahlık sağlanacağı hükümet yetkilileri tarafımdan defaatıie 
itfan edilmiştir. Hükümetin uyguladığı yanlış, hattan ve biilgisiz 'Misadî politika ile ve ayrıca sorumlu ma-
Ifcaımların hatalı değerfemdürmederi ve''ihmalerd yüzün>den 3 milyon ton buğdayımaızın dhraç eddleblme im
kân ve fırsatları kaybedlmlişıtiir. 

Hükümetin (buğday ihraç konusundaki hatta ve ihmallerinden DevMmfizin madldî -ve mavenî bakımlardan 
büyük zararlara uğradığı kanaatindeyiz. 

Cereyan eden olaylardan anlaşılıyor ki hükümet dünya tahıl borsa ve oyunlıarmı Hayıftı üe bilmemekte 
ve piyasayı yakından takip etmemektedir. 

Buğday gjilhi değeri bir millî servet, hükümetin beceriksizliği ve dhımali 'yüzünden heba edilmekte ve de-
ğeriıendMlememıetotedir. 

Geçen yular kuraklık sebebiyle zamanın hükümetleri dışarıdan memleketsin ekmeklik buğday İhtiyacını 
'karşılamak için buğday ithal etmek zorunda kalmışlardır. 

1974 yılın/da Eceviıt Hükümeti zamanında Amerika 'daM üç tahıl sirkati 'dile 500 000 tonluk <bir buğday 
mubayaa mukavelesi yapılmış fakat sonradan hava ş artlarınım elverişli gütmesi sonucu bol mahsul elide edi
leceği için, Damıine! Hükümeti tarafımdan bu anlaşma bozulmuştur. Fakat önemli olan husus şudur ki 
dünya tahıl piyasasının yüzde 60'na hâkim bulunan bu üç Amerikan firmasına yapılan ithal anlaşmaları 
Demire! Hükümetti tarafından 1975 yılında hukukî şartlar yerine getirtilmeden tek taraflı olarak feshedil)-
mistir. 

Bunun üzerine Amerikan firmaları mukavele hükmüne dayanarak Loadra'dalki «The Grain and Feed 
Trade» tahkim kuruluna başvurmuştur. Bu tahkimi heyeti de Amerikan firmalarını hakh bulaırak Tür* 
kliye'yi 45 ml'yon dolarlık yani 765 milyon Türk Liralık tajzminaıtödemeye mahkûm etmiştir. 

Yaptığımjız tetkikata ve dış basındaki neşriyata göre Hükümet buğday lithafl. anlaşmalıarını hukukî şaırtlar 
yerine geıtirilmeden bozduğu gibi Londra tahkim heyeti «etzdinıde 'aleyhimize karar alınmaması için de ge
rekli teşebbüslerde bulunmamıştır. 

İşte bu sebeplerle aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulmasını Mecllis Araştırması yolu ile milî men> 
faaltiimlız 'bakımından Düzurnlu ve zaruri gömmekteyiz. 

1. Bir kısmı silolarda bir kısmı toprak altında aylardan beri stok edilen 5 milyon tonun üstündeki 
"buğdayımızdan şıimdliye kaıdar ne miktarı, hangi devletlere hangi kanalla ve hangi şaırtlar ve fiyaltlarla dhraç 
edilımiştıir? 

2. Buğday stokumuzun ihraç suretiyle 'elden çıkarılması (için hükümetin tedbir ve kararları nelerdir? 
3. Hükümet eldeki stoku aracısız olarak mı, yoksa ya ili ve yabancı tahıl komisyoncuları aracılığı ille mi 

İhraç ötmeyi düşünmüşitür. . 
4. Hükümet kaç defa ve hangi şartlarlia 'buğdayımızı ihaleye çıkarmıştır* 1976 yık içinde beş defa 

ihaleye çöctldığı doğru mudur? 

- 5̂  Dünyaca ünlü bir tahıl firması aracılığı ile 500 000 ton buğday atoak içlin 13.7.1976\ia tonuna 
128,4 dolar, 28.7.1976'da yeri bir ihalede bu fiyat 133,83 dbiar, 24.8.1976'da diğer bir ihalede 131,55 
dolar, 15.9.1976'da dördüncü ihalede 128,64 ve en nihayet son ihalede de 109,71 dolar teklif verildiği 
dıoğru mudur? Hangi sebeplerle buğdayımıza 133,83 dolar ton başına teklif edildiği hailde verilmemiştir? 
İstediğimiz fiyaıtkırla bu fiyatlara mıesmed olan hesap 1ar nedir? 

6. Buğdayımızın dış ülkelere satılması konusund a karşılaşılan müşküller nelerdir? 

7. Buğdayımızı zamanında uygun fiyatlarla satabilmek için dünya tahıl borsasında geçerli usul ve yollar 
kullanılmış mıdır? 

8. Ortak Pazar ülkeleri ile bazı İslâm ve Arap ülkelerinin buğday ihtiyaçlarını karşılamak için Tür
kiye'yi tercih etmemelerinin sebepleri nelerdir? 
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9. Buğday ihraç eden diğer ülkeler, buğdaylarını doğrudan doğruya mı yoksa, tahıl firmaları aracılığı? 
ile mi satmışlardır? Satış şartları ve fiyatları nelerdir? 

10. 1976 yılında istihsal edilen 16,6 milyon ton buğday nasıl muhafaza edilmektedir? Fennî silolarda 
muhafaza edilen ve ayrıca toprağa gömülen buğday miktarları ayrı ayrı ne kadardır? Uzun süre toprak 
altında kalan buğdayın evsafı büyük ölçüde (bozulmuş olacağına göre verilen zayiatın ve uğranılan zararın 
miktarı ne kadardır? 

11. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (ÎFAP) 1977 yılının ilk günlerinde Ankara'da yaptığı: 
toplantıda «lElde kalmış buğday stoklarının satılması konusu görüşülerek bir şekle bağlanmış mıdır? (itha
line söz verdiğimiz buğdayı almadığımızdan doğan anlaşmazlık) sebebi ile dünya tahıl borsalarına hakimi 
tröst firmaların aleyhimize giriştikleri tertip ve oyunlara mani olmak için hükümetçe ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

12. 350 bin tonluk buğday anlaşması yapılan (Continental Grain Company) Toprak Mahsulleri Ofisinim 
anlaşmayı feshetmesinden sonra mukaveledeki hükümlere uyarak Londra'daki The Grain an Feed Trade tah
kim kuruluna başvurmuş ve bu tahkim heyetince davayı kazanmıştır. Ve böylece Toprak Mahsulleri Ofi
sinin yapmış olduğu anlaşmaya rağmen 350 bin ton buğday anlaşmasına riayet etmediği cihetle Türki
ye «Default» kusurlu ve taahhüdünü yerine getirmemiş memleket olarak ilân edilmiştir. Londra'daki tahkim 
heyeti Toprak Mahsulleri Ofisinin anlaşmaya riayetsizliğinden dolayı da 45 milyon dolar yani 765 milyon-; 
Türk Liralık bir tazminata mahkûm etmiştir. Bu husus doğru mudur, değil midir? 

13. Buğday ithali ile ilgili Amerikan şirketleriyle yapılan mukaveledeki şartlar ve cezaî müeyyideler neler
dir? Böyle bir anlaşma başka devletler tarafından da yapılmış mıdır? 

14. Hükümet buğday anlaşmalarını bozma karan verdikten sonra Türkiye aleyhine bir karar alınmama
sı hususunda Londra'daki taıhkim heyeti nezdıinıdle zamanında gerekli teşebbüslerde bulunmuş ve savunması
nı yapmış mıdır? 

15. Londra'daki tahkimi heyetinin kararından ne kadar sonra Londra mahkemesine müracaat edilmiştir. 
Londra'da görülmekte olan dava hangi safhadadır? 

16. Bugüne kadar yabancı ihracatçı flirmalarm ihtilâfa düşerek hakem heyetine başvurma hali var mı
dır? Böylece mahkemelik oldukları devletler hangileridir? 

17. 50 bin tonluk buğday ithal anlaşması yapılan Trade Şirketiyle neden İsviçre Frangı üzerinden ödeme-
esası kabul edilmiştir. Bu firma dite olan anlaşma hukukî şartlara riayet edilmeden bozulduğu için şirketin fran
gın değer kazanması ile dolar ve Türk Lirasının değer kaybetmesi sebebi ile kur farklarını da kapsayan Tür
k/iye aleyhine bir tazminat davası açtığı doğru mudur? Doğru ise bu dava hangi mahkeme tarafından görül
mektedir? 

18. Buğday ithal bağlantısı yaptığımız Continental ve Bumuge şirketleri ile buğday ithal anlaşması yapıl
madan önce bu şirketler hakkında hırsızlık, hilekârlık ve sahtekârlık suçlarından Amerikan mahkemeleri ve 
Senato tahkikat komisyonlarınca takibat açıldığından ve daha sonra bu şirketlerin bu suçlardan dolayı mah
kûm olduklarından Hükümetin bilgisi var mıydı? 

19. Türkiye'yi anlaşmalara riayet etmeyen ayıplı ve kusurlu ülke olarak ilân ettiren bu olay nedeni ile 
Devletimizin dış itibar ve güvencesini sarsıcı mahiyetteki bu durumun önlenmesi ve düzeltilmesi için Hükümet 
ne gibi tedbirler almış ve teşebbüslerde bulunmuştur? 

20. Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 4 Kasım 1976 tarihinde yaptığı basın toplantısında 300: 

bin ton buğday ihraç edildiğini açıklamıştı. Sonradan bazı basın organlarında ihraç edilen ürünün buğday 
değil yemlik arpa olduğu belirtildi ve bu konu hiç bir şekilde yalanlanmadı. 300 bin ton buğday ihraç edil
diği doğru ise, hangi ülkelere ne şartla ne zaman ihraç edilmiştir? 

21. Ticaret Bakanı Sayın Halil Başol'un açıkladığına göre Hükümet elde kalan buğday stoklarını eriıtmek-
için un ihracına karar vermiştir. Hükümet un ihracı için araştırmaya ve satış için taahhütlere girişmiş mi
dir? Memleketimizdeki un değirmenlerinin kapasiteleri ne kadardır ve bunlar bir yılda ne kadar ton buğdayı 
işleyerek ihraç unu hazırlayabileceklerdir? Tetkikatımıza göre memleketimizdeki un değirmenleri ayda 5 000; 
ton ihraç unu istihsal etmektedirler. Bir yılda 60 000 ton un istihsal edilebileceğine göre, Hükümet eldeki 
buğdayı ne kadar zamanda un haline getirip, ihraç edebilecektir? Bugüne kadar hangi ülkelere ve hangi fir
malara un ihracı taahhüdü yapılmıştır? Bağlantı şartları ve fiyatları nedir? 



— 3 — 

22. Beş ay sonra yeni mahsul idrak edileceğine ve bu yıl da havalar elverişli gittiğine göre istihsal ede* 
ceğimiz buğday nerede nasıl muhafaza edilecektir? Hükümet tahılın depolanma ve stoklanması konusunda 
plan ve projeler yapmış mıdır? ve eğer yapmış ise, bunlar nelerdir? 

Bütün bu soruların doğru ve gerçek cevabının ancak Meclis denetimi yoluyle bulunabileceği kanaatindeyiz. 
Bu sebeple Anayasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

14 . 1 . 1977 

Gaziantep 
Orhan Tokuz 

Ankara 
Cevat Önder 

Kahramanmaraş 
Ali Zülfikâroğlu 

Konya 
Dr. Faruk Sükan 

Antalya 
Faiz Şarlar 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Adana 
Battal Koksal 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Sakarya 
Vedat Önsal 

Adana Samsun 
İbrahim Tekin Hilmi Türkmen 





Dönem : 4 
Toplantı ; 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 436 

Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1976 Ayları 
Hesabına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /51 ) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Esas No. : 5/51 
Karar No. : 19 

12 . 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 
8Q 703 2112,42 Mart 1976 başırida Barikada mevöuıt para. 

+ 19 90(1 511,05 Mart, Nisan, Mayıs 1976 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

100 604 723,47 Toplam, 
100 605 323,47 Mart, Nisan, Mayıs 1976 aylarında Zinaait Bankasının harcadığı para. 

6O0„— Haziran 1976 başında Hazinenin ZLrtaiat Bankasına olan borcu. 
'Mftiiet Mıecfei Saymanlığının Martt, Nisan, Mayıs 1976 aylarına alt hesapları incelendi. 
Mart 1976'da Ziraat Bankasındaki 80 703 212,42 liralık mıevcuıdu ile M'aırtt, Nisan, Mayıs 1976 aylarım

da Hazineden 19 901 511,05 lira alınarak Bankaıdakti hesaba yatırılan meblâğın cenı'an 100 604 723,47 
lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 100 605 323,47 İra tenzil ediîdikten sonra Mart 1976 başında Hazir 
nemin Ziraat Bankasına olan borcunun 600 İtadan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki defterlerile sarf evra^ 
kının biırfbirdrae uygun buftuınduğu görülmüştür. 

Genel Kumulun bil^Mne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Com'üsıyon Başkanı 
Adana 

Battal Koksal 

Denetçi 
Zongulidak 
Fevzi Fırat 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

,Başkanvekii 
BaMces&r 

Ahmet Akçeel 

Adıyaman 
Haüıü Ağar 

(İmzada bulunamadı.) 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Konya 
M. Necati KaiaycıoğJu 
(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Ataman 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

içel 
Çetin Yılmaz 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Kâtip 
Kahramanmaraş 
Mehmet Özdal 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

İzmir 
Alev Coşkun 

Mardin 
S ey fi Güneştan 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 





Döjnem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 437 

Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1976 
Ayları Hesabına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceme Komisyonu 

Raporu. (5 /52) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi j 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Esas No. : 5/52 
Karar No. : 20 

12 , 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 
600,— Haziran 1976 başımda Haainieniinı Ziraat Bankasına olan borcu. 

.+ 1001 973 350,59 Hazaran, Temmuz, Ağustos 1976 aıyflannda Ziraat Bankasının aldığı patra. 

103 972 750,59 Toplam 
104 127 075,55 Haziran, Temmuz, Ağustos 1976 aiyteında Ziraıalt Bankasının harcadığı para. 

<•—J 154 324,96 Eylül 1976 başunjda Haziinenin Ziraat Bankasına olan bnocu.-
M'iltet Meclisi Saymanlığının Hazıinan, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına a(it hıesaplaırı incelıenıdıi. 
Haziran 1976'da Hazinenin Ziraat Banikiasına olan 600 lira borcu ile Haziran, Temmuz, Ağuisibös 1976 

ayîaonda Hazineden 103 973 350,59 İlim atatarak Bankıaidakİ hesaba yatırılan meblâğın cem'am 103 972 750,59 
Mira olldluğu, mevcuttan sarf otaıan 104 127 075,55 İra tenzil edildikten somla Eylül 1976 başında Hazi-
denlin Ziraalt Bankasına olan borcunun 154 324,96 liraldan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki deftieriiede sarf 
evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz efdiHmıek üzene Yüksek Başkıanilığai sunulur., 

komisyon Başkanı 
Adana 

Battal Koksal 

Denetçi 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

(Başfcanjvekilli 
Balıkesir 

Ahmet Akçeel 

Adıyaman 
Haliil Ağar 

(İmzalda bulunamadı.) 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Konıya 
M. Necati Kalaycıoğlu 
ı(îmzaıda bulunamadı.) 

Sivas 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Ataman 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

îçel 
Çetin Yılmaz 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Vahdettin Karaçorlu 

Kâtip 
Kahramanmaraş 
Mehmet Özdal 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

îzmir 
Alev Coşkun 

ıMardin 
S ey fi Güneş tan 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 438 

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasmı 1976 Aylan 
Hesabına Ait Millet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyonu 

Raporu. (5 /53 ) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Esas No. : 5/53 
Karar No. : 21 

12 . 1 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 
154,324,96 EyiBül 1976 başımda Hazineısin Ziraıalt Bankasına olan borcu. 

-+' 99 735 838,77 Eylül, Eklimi, Kasmı 1976 aylarımda Ziraat Banlkıasısnmn aflldığı panau 

99 581 513,81 Toplam., 
103 623 048,54 Eylül, Ekıim, Kasımı 1976 aylarında Ziraalt Bankasının harcadığı para. 

4 041 534,73 Analık 1976 başımda Hazkıenıkı Ziitrıaalt Bankasına olan borcu. 
iMlileıt Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1976 aylarıma alit hesapları linoelenfdî. 
E)ylil 1976'da Hazinenin Ziraat Bankasına olan 154 324,96 Ira borcu i e Eylül, Ekim, Kasım 1976 ayla

rımda Hazümedıen 99 735 838,77 İra alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cam'an 99 581 513,81 
Kıra okluğu, mevcuttan sarf olunan 103 623 048,54 Ikta tenzil edıildüklten sonma, Aralık 1976 başımda Ha-
dinenin Ziraat Bankasına olan borcumun 4 041 534,73 inaldan İbaret olduğu ve Saymanlıktaki defterlerte 
sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genıed Kurulun bîlıgfisiime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam 
Adana 

Battal Koksal 

Denetçi 
Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu . 

Kahramanmaraş 
Oğuz Söğütlü 

Başkanvekili 
Balıkesir 

Ahmet Akçeel 

Adıyaman 
Halil Ağar 

(imzada bulunamadı.) 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Konya 
M. Necati Kalaycıoğlu 
(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Ataman 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

îçel 
' Çetin Yılmaz 

Manisa 
Hilmi Okçu 

KâÜip 
Kahramanmaraş 
Mehmet Özdal 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

îzmk 
Alev Coşkun 

Mardin 
Seyfi Güneştan 

Siıvais 
Vahdettin Karaçorlu 




