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Başkanvekili 

Mehmet Aitınsoy 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 66 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır, salonda bulunan sayın üyelerin lütfen işa
ret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra salona teşrif 
eden arkadaşlar lütfen tezkere göndersinler, sayalım 
efendim. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

III. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. —• Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) (S. 
Sayısı : 432) 

2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakla
rı ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 
tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarihli ve 
1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan komis
yonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 

3. — 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 de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayı
sı : 295) 

BAŞKAN — Gündem dışı istekler var. Yalnız, 
gündem dışı konuşmalar yapılırken, üç açık oylama 
var; açık oylamanın gündem dışı konuşmalar müd-
detince devam etmesini oylarınıza arz edeceğim: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 432, 388 ve 295 sayılı açık oylama iş
lemlerine devam edeceğiz. Yüce Meclisin daha evvel 
almış olduğu karar gereğince oylama işlemi, kupa
lar önce sıralar arasında dolaştırılmak, bilâhara kür
sü önünde bekletilmek suretiyle yapılacaktır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gaze
telere've gazetecilere yapılan saldırılar hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, gazeteler ve ga
zetecilere yapılan tecavüzler hakkında gündem dı
şı söz istemişsiniz, buyurun. 

Sayın Ülker, süreniz 5 dakikadır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
19 Mart 1977 günü. Saat 10.30 sularında İstan

bul'da, Vilâyete 150 metre uzaklıkta Cumhuriyet 

Gazetesi ve mensupları saldırıya uğramıştır. A. P. 
Gençlik Kollan üyesi bir grup genç, önce A. P.'nin 
Cağaloğlu'ndaki Gençlik Kolları Merkezinde toplan
dıktan sonra, Cumhuriyet Gazetesi binasına doğru 
yürüyüşe geçmişlerdir. Gazete önüne geldiklerinde 
getirdikleri Cumhuriyet Gazetelerini yakmışlar, ağır 
suçlamalar taşıyan bir çelengi kapı önüne bırakmış
lardır. 

Denizcilik Bankasında memur olduğu ileri sürü
len ve A. P. İl Gençlik Kolunda görevli Yılmaz Gün
aydın, küfür ve hakaretlerle dolu bir konuşma yap-

— 147 — 



M. Meclisi B : 66 22 . 3 . 1977 O : 1 

mış, 50'ye yakın genç ise, «Kahrolsun komünistler, 
Komünistler Moskova'ya» diye bağırmışlardır. Bu 
sırada, olay yerine gelen gazetenin Genel Yayın Mü
dürü Oktar Kurtböge'ye tekme ve yumruk ile saklı-
nlmıştır. Daha vahim olaylar Cumhuriyet Gazetesin
de çalışanlar tarafından önlenmiştir. Saldırıyı yapan
lardan" biri çalışanlar tarafından yakalanmıştır. 

Saldırıdan sonra gazete önünden ayrılan grup, 
A. P. binasına dönmüştür. Polis ve savcılık olaya el 
koymuştur. 8 sanık hakkında dava açılmış ve Deniz
cilik Bankasında memur ve A. P. ti Gençlik Kolun
da görevli Yılmaz Günaydın tutuklanmıştır. Sanlık
lar arasında bulunan Seçkin Şefaatli, A. P. Kadıköy 
Gençlik Kolu Başkanıdır. Sadık Kaplan ise Zeytin-
burnu'nda A. P.'nin seçmen kütüğü gözlemcisidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu saldırı, 
özgürlüklerimize karşı bir saldırıdır. 

Bu saldırı, Anayasanın 20 nci maddesindeki 
tüm özgürlüklerin kaynağı olan düşünce ve haber
leşme özgürlüğüne saldırıdır. 

Bu saldırı, Anayasanın 22 nci maddesinde yer 
alan, «Basın hürdür; sansür edilemez. 

Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlaya
cak tedbirleri alır» biçimindeki basın özgürlüğüne 
saldırıdır. 

Bu saldırı, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 19; 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 ncu madde
lerine karşı saldırıdır. 

Bu saldırı, demokrasinin ve Cumhuriyetin temel
lerine saldırıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu saldırı, düşünce, haber
leşme ve basın özgürlüğüne pervasızca yapılan sal
dırıların ilki değildir. 16 Ocak 1977 tarihinde 200-250 
kişilik Ülkü Ocaklılar, İstanbul Vilâyetine 100 metre 
mesafedeki Milliyet Gazetesini sarmışlar ve tehditte 
bulunmuşlardır. Polis olaya seyirci kalmıştır. 

Yine aynı tarihte Cumhuriyet Gazetesinin İzmir 
Bürosu Şefi Hikmet Çetinkaya'nm evi kurşun yağ
muruna tutulmuş, bomba atılmıştır. 

Yurdun birçok yerlerinde gazete okuyucuları ve 
satıcıları, o gazeteleri okuduklarından ve sattıkların
dan ötürü saldırıya uğramışlar, gazete satış yerleri ya
kılmış, yıkılmış, gazeteler yakılmıştır. 

İstanbul Emniyet Müdürvekili «Gazeteci dayak 
yiyorsa, elbette bunun bir nedeni vardır» diyebilmiş
tir. İstanbul Adliyesinde görevli 2 yargıcın elinden 
gazete alınmak istenmiştir. Bu olaylardan biri İstan
bul Adliyesinde, diğeri Kadıköy Vapurunda olmuş
tur. 11 Mart günü İstanbul'da Kadıköy meydanında 

binlerce kişinin gözleri önünde Kadıköy Kaymakam
lığının, Emniyet Amirliğinin karşısında, toplum po
lislerinin gözleri önünde gazeteler, kitaplar yakılmış, 
satış yerleri tahrip edilmiştir. Bu, aynı yerde yapılan 
üçüncü olaydır. 

1977 İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinde 
- ki bu bütçe müzakeresi bir gensoru gibidir - bu
rada sayın İçişleri Bakanına İstanbul'da Milliyet Ga
zetesine yapılan tecavüzü ve İzmir'de yapılan tecavü
zü sorduk, «Bunun sorumluları hakkında, suçluları 
hakkında, suçları ortaya çıkarıldı mı, burada ihmal
leri görülen sorumlular hakkında ne yapıldı?» dedik. 
Sayın Bakan kaçındılar, kaçtılar, cevap vermediler, 
«Yazılı cevap veririz» dediler, bugüne kadar da bu 
yazılı cevapları almış değiliz. Yani böylece bugüne 
kadar olup biten hemen hemen bütün olaylar hak
kında ne suçlular yakalanmıştır, ne takibat yapılmış
tır. ne de görevlerini savsaklayanlar hakkında bir 
takibat yapılmıştır. Yapılmışsa bile, bunlar kamuoyu
na duyurulmamak suretiyle bir hükümet politikası 
olarak, bir politika olarak bunun desteklendiği 
anlamı verilmiştir ki, İstanbul'da vilâyete 150 metre 
mesafede yeni bir tecavüz cesaretinde bulunulmuş
tur. 

Bu «Milliyet» olayında ve bu olayda olduğu gi
bi Başbakan, İçişleri Bakam, İstanbul Valisi, Emni
yet Müdürü üzüntülerini bildirmişlerdir. Suçluların 
yakalanmaması, sorumluların üzerine gidilmemesi 
bunların korunduğu anlamına gelmiştir ve özgürlük
lerimize karşı yapılan saldırılar birbirini takip etme
ye başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker vaktiniz tamam oldu, 
lütfen bitirin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamam, bitirdim 
Sayın Başkanım. 

Şu ana kadar olan işlerden, Başbakan ve İçişle
ri Bakanı sorumludur; Cumhuriyetin temellerine yö
nelik, özgürlüklere yönelik, hür basım ortadan kaldır
maya yönelik bu hareketten dolayı sorumludurlar. 

Burada değişik bir durumda görmekteyiz. Bugü
ne kadar iktidarda bulunan A. P.'nin yanında bulu
nan M. H. P. yoluyle yapılan hareketler, doğrudan 
doğruya A. P.'ye bağlı örgütler tarafından da yapıl
maktadır. Bu bir nevi suçüstüdür, değerli arkadaşla
rım. Yani, «Bizim bunlarla alâkamız yoktur, biz 
basından yanayız, biz cumhuriyete dokundurmayız» 
diye konuşanlara karşı bu olay ve gazetelerde çıkan 
resimler bir suçüstüdür. Kaba kuvvet hiç bir zaman 
düşüncenin, basının, halkın sesini kısamayacaktır. 
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Zalimler, zorbalar ve suçlular hak ve millet önün
de mağlup olacaklardır. 

Saygılar sunarım sayın Başkan. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
2. Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Antal

ya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olaylar hakkın
da gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Gıyaset-
tin Karacanın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik, Serik olayları 
hakkında Yüce Meclise bilgi vermek üzere gündem 
dışı söz talep etmişlerdir. Buyurunuz efendim. 

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

Antalya ilinin Serik ilçesinde meydana gelen, ba
sına gereği gibi yansımayan, cana, mala yönelik talan 
olayım Yüce Meclisin huzuruna getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; Cephenin kuruluş amacının 
ürünü olan, Serik ilçesindeki cam, malı yok etmeye yö
nelik insanlık dışı olayı beş dakikada dile getirme 
olanağı yoktur. O nedenle anaçizgileri ile ifade etme
ye çalışacağım. 

Ne kadar söylersek söyleyelim; Serik'teki talanın, 
yakılan, yıkılan, tahrip edilen millî servetin durumu
na, masum insanlardaki güvensizliği, geleceğe dönük 
kuşkuyu ifade etmiş olamayız. Olayın kişilerdeki ve 
servetteki tahribatını gözle görmedikçe, önemini anla
ma olanağı yoktur. Olayı kısaca ifadeye çalışacağım: 

Cuma günleri, Serik ilçesinin pazarıdır ve en ka
labalık günüdür. 18 Mart Cuma günü saat 11.00 sı
ralarında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik Ko
la, yasalara uygun biçimde hazırladığı ve gereği ol
madığı halde ilgili mercilerden; «Dağıtılmasında sa
kınca yoktur» şeklinde izin aldığı bildirisini lise yan
larında dağıtmaya başlar. 

Değişik görüş sahibi gençler arasında; «Dağıtırsın 
- dağıtamazsın» biçiminde tartışma olur, basit bir kar
gaşa vuku bulur. Bu olaym bir bölümüdür. Asıl olay, 
Adalet Partisi yöneticilerinin yandaşları ile birlikte ve 
önceden hazırladıkları planın uygulama döneminde ya
şanır. Bu dönemde kahvelerde hazırlanmış ve tahrik 
edilmiş güruhlar; «Moskova'dan komünistler gelmiş, 
ne duruyorsunuz, yürüyün, vurun, öldürün» diyerek 
Cumhuriyet Halk Partililerin üzerine yürünür. İnsan
lar dövülmeye, dükkânlar, evler tahrip edilmeye, ta
lan edilmeye başlanır. 

Yapılan tahribatı ve yaratılan heyecanı yeterli bul
mayan Adalet Partisi İlçe Başkanı ve planm uygu-
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I iayıcılan, Antalya'da yaptıkları çeşitli baskı olayla-
j rında vurucu güç olarak kullandıkları ANT-BİRLİK 
j İplik Fabrikasının üç otobüs dolusu militan işçisini, 
| çalışma saati olmasına rağmen getirip, en korkunç şe-
! kilde talana katarlar. Adalet Partisi İlçe Başkanının 
| elinde megafon; «Komünistlere ölüm, vurun kırın, 
j orası dersini aldı, şuraya geçin» diyerek, önceden 
| tespit ettikleri Cumhuriyet Halk Partililere ait ticaret-
| haneleri, lokantaları, büroları, eczaneleri, kitapçı dük

kânlarını ve bazı evleri yerle yeksan ederler. 

i Bu tahrip ve ölüm mangalarına binlerce kişi ka-
! tıhr, insanlar kurşunlanır, evler kurşunlanır; radyolar, 
j televizyonlar, buzdolapları, arabalar, araba lastikleri, 
| traktörler, motosikletler, kasalar, kumaşlar, iğneden 
! İpliğe ne varsa yakılır, kırılır, yıkılır; lokantalarda kı-
İ olmadık bardak bile kalmaz, ekmekler çiğnenir, tatlı-
j îar sokağa serpilir. Noterin evrakları tümden yakılır, 

tüccarın kasası zorla açılır, içinden yüzbinler alınıp 
i gayrisâ yakılır. Alan alabilene, çalan çalabilene, kıran 

kırabilene, bir 7 Eylül'den, bir Menemen'den de öte 
gözü dönmüşler bir talan bayramı yaratır Serik'te. 

I 18 Mart günü, Serik talan bayramı günüdür. Ta
lan bayramının mehter başlarına, bayramınız kutlu 
olsun diyorum. Başbakan, İçişleri Bakanı, Cephe Hü
kümetinin tüm sorunluları, duydunuz mu?.., 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olayın en acı 
I yanı, yetkililerin gözleri önünde millî servet yok edi-
j lirken, bir partiye mensup insanlar dövülüp linç edi

lirken, evler taşlanıp kurşunlanırken; Adalet Parti İl-
I çe Başkanının önderliğinde sloganlar atılıp vahşet iş

lenirken, Cumhuriyet Halk Partililer evlerinin banyo
larında, parti binalarının tuvaletlerinde, çelik masala
rın altında tam sekiz saat mahsur kalırken, Devletin 

ı askıya alınmış olmasıdır. Devleti temsil edenlerin göz-
! leri önünde Adalet Partisi İlçe Başkanının teslim al

mış olmasıdır. Vali yoktur, kaymakam yoktur, kısa-
] ca Devlet yoktur ortada. Malını kaybedenler, canını 
I kurtarabilmenin tesellisi içinde evine kapanmış, soka

ğa çıkamamaktadır. Can ve mal güvenliği kalmamış-
| tır. İlçe hâkimi Sayın Tanju'nun evi ve arabası tahrip 
j edilmiş, evi gaz dökülerek yakılmak istenmiştir, ken-
| dişine geçmiş olsuna gittiğimizde evinin manzarası 
j şu... 
J BAŞKAN — Sayın Özçelik, bir dakikanız var efen

dim. 
i FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Yunan saldırısı-
! na, Rum saldırısına uğramışçasına korkulu ve kuşku-
i lu bakışlarla elinde av tüfeği, yanında küçük bebeği 
. ile hâkimin öğretmen olan hanımı, canını ve tahrip 
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edilen malını ve de yarın uğrayacağı kıyımı düşünü
yordu. 

Muhterem milletvekilleri, Serik'te bir çatışma yok
tur, Serik'te millî servete ve millete bir güruhun sal
dırısı vardır. Bir tek Adalet Partili dükkânı veya evi 
yoktur tahrip edilmiş. Bir tek Adalet Partili yoktur ha
karet edilmiş... 

Valinin İçişleri Bakanına verdiği bilgi ve Bakanın 
basına yansıttığı haber yalandır, yanbştır. Çünkü va
li pazar akşamına kadar Serik'e uğramamıştır. 

Demirel Antalya'ya Oymapınar'ın temelini atma
ya da gitmedi; Serik'te milletvekilleriyle birlikte ni
fakın, kinin, bölücülüğün temelini atmaya gitti ve tam 
iki gün sonra attığı nifak tohumlarının ürününü kan 
olarak, yangın olarak, millî serveti talan olarak aldı. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, vaktiniz tamam oldu. 
Lütfen son cümlenizi bağlayın. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın Demirel; su barajlarının kralı değil; kan, kin 
İmajlarının kralı oldunuz. Millî Hareket Partisinin fa
şizmine artık gerek kalmadı, onun faşist gömleğini de 
giydiniz, kutlu olsun. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özçelik, son cümleniz. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Sayın Erbakan, 
Sayın Feyzioğlu, Antep'in, Uşak'ın, Serik'in, kısaca 
Türkiye'de işlenen sonu gelmez günahın ortaklığını ka
bulleniyorsanız ilân ediniz, ya da Hükümetten çekili-
niz, 

Sayın Demire!; «ya bu kana, bu soyguna dur deyi
niz, ya da çekilip gidiniz», demeyeceğim, Grup Baş-
kanvekilimin ısrarına rağmen suçumu kabulleneceğim: 
Defolup gidiniz. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özçelik. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — O idareyi millet 

verdi. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 
nci maddesine göre iki adet önergenin... (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vur
ması.) 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İradeyi millet ver
di, millet. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — İradeyi kan dökmek 
için vermedi. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültü
ler ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Aykul. Sayın 
Özçelik lütfen yerinize oturun. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından gürültüler.) 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Yaktığınız yıktı
ğınız yeter. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Özçelik... Sayın 
Aykul oturun yerinize. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bir de terbiyesiz 
diyorsun. Terbiyesiz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Terbiyesiz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Terbiyesiz sizsiniz. 

Memlekete bakın, nedir bu hal? Memleket kana bula
mıyor, ondan sonra da, «Bu memlekette nizam intizam 
kalmadı», «terbiyesiz» diyorsunuz. 

HASAN ÖZÇELlK (Ankara) — Aşağılık herifler. 
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Özçelik. Lütfen 
yerinize oturun efendim. (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım.... 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Aşağılık herif, 

hayvan herif. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hayvan kendinsin. 

(C. H. P. ve, A. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Özçelik.. (Gürül

tüler.) 
Sayın Fahri Özçelik, sözünüzün sonunda bir elfaz 

kullandınız. Bu eifazın.. (Gürültüler.) Sayın Aykul, 
lütfen oturun efendim. Muamele yapacağız efendim» 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
Mecliste halledilmelidir Türkiye'nin bu sorunu. 

BAŞKAN — Sizin bu şekilde bağırmanızla halle
dilmez efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Halledilir Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Öyle ise bağırmaya devam edin hal-
ledecekseniz. 

Sözlerinizin sonunda bir kelime kullandınız. Yüce 
Meclisin mehabetine, zabıtlara bu tarzda bir sözün geç
mesinin yakışık almayacağım takdir edersiniz. Sanıyo
rum ki, gördüğünüz hadisenin teessürüne kapılarak ve 
heyecana kapılarak bu sözü sarf ettiniz. Bu sözü geri 
alıyor musunuz efendim? 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
aslında Grup Başkanvekilleri ısrarla bana bu sözü 
söylememi söylediler ve çizdiler de üzerini. Dün ak
şam Serik'ten geldim.. Bu manzara karşısında kendi
mi alamadım, kullandım efendim. 

BAŞKAN — Efendim heyecanınızı anlıyorum, an
cak zabıtlara geçmesi doğru değil; bu tarzda bir söz 
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına tevcih edilemez, 
bir milletvekili tevcih etmez. Ben bunu heyecanla söy-
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[ediğinize, hadisenin teessürüylc ağzınızdan kaçtığını 
kabul ediyorum. Lütfen, geri alıyor musunuz efen
dim? 

FAHRİ ÖZÇFXİK (Antalya) — Geri alıyorum 
efendim? 

BAŞKAN — Peki, geri aldınız; teşekkür ederim* 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Karaca, gündem dışı konuşma 
hakkında söz mü istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın sözcünün gündem dışı konuşmasını huzurla

rınızda ben de büyük bir üzüntü içerisinde izledim. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Nerede Başba

kan?.,. 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Gelsin, Başbakan 

hesap versin. 
BAŞKAN — Sayın Aykul, Hükümet konuşuyor, 

lütfedin. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hükümet... 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Nerede Başba

kan?.., 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Türkiye bir hukuk devletidir. Vücudu 
kanunlarla teessüs etmiş bulunan Türk Devletinde, 
kanunları yürüten yetkili makamlar ve- müesseseler 
vardır. İşin başlangıcından bugüne kadar devamlı ola
rak her zaman ve her yerde söyledik, bu kürsülerde 
söyledik, yine tekrar ediyoruz: 

Anarşik hareketler ve olaylar nereden gelirse gel
sin, kimden gelirse gelsin, hepsinin mutlak surette kar
şısındayız. Devletin elinde bulunan bütün imkânlarla, 
anarşik olayların önüne geçilmesi için Hükümet ola
rak kanunun vermiş olduğu vecibeleri yerine getirmek
te hiç bir kusurumuz ve noksanımız yoktur. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Boş laf, boş laf. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın Başkan, 

bu Patrona Halil İsyanı..,, 
BAŞKAN — Efendim lütfen müsaade edin... 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — İsyan bu Sa

yın Başkan, evvelâ bunları birbirinden ayırsın. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, Hükümet 
kendi görüşünü söyleyecek kabul etmek mecburiyetin
de değilsiniz, lütfen. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Patrona Ha
lil İsyanının bir nevisi bu» 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — 40 küsur milyonluluk nüfusumuzun içe
risinde cemiyetin "Tıuzurunu ve sükûnunu bozan bed
bahtlar, Devletin güvenliğini ve millî emniyetini tehli
keye sokan vatan hainleri her zaman için çıkmaktadır 
ve bundan sonra da çıkacağı tahmin edilmektedir. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Adalet Partisi 
İlçe Başkanı. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin lütfen. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Bilmesi lâzım 
Bakanın da 'onun için. 

BAŞKAN — Efendim Hükümet elbette bilerek 
konuşuyor, müsaade edin. 
• DEVLET BAKANI , GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Devleti güçlendirmek. Devletin varlığı
na, millî güvenliğine ve milletin huzuruna kastedilmiş 
bu hareketleri hep birlikte ve milletin temsilcileri ola
rak önlemek, her şeyden önce ve Hükümetten de ziya
de hepimizin borcudur. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Hükümetten 
ziyade» ne demek? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Anarşik hareketler ve olaylar devam edi
yor, devam eden..* 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümeti ne 
diye var ediyor Parlamento? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen lütfen, lütfen... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne demek 

yani, Meclisinin sabrı ile alay etmek... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, kendi fikirlerini be

yan ediyor efendim, siz de dinliyorsunuz. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu kadar ha

fifçe hükümet görüşü olmaz, rica ederim. 
BAŞKAN — Lütfedin, lütfedin Sayın Ölçen. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Devam eden anarşik hareket ve olay
lar; Gaziantep olayları, Malatya olayları, uçak kaçır
ma olayları ve bunun dışındaki olaylar, cezaevinden 
kaçan anarşist ve komünistlerin Türkiye'de meydana 
getirmiş olduğu tedhiş hareketlerinin karşısında Dev
letin güvenliğini korumak üzere Anayasanın amir bir 
hüküm olarak ortaya koyduğu ve çıkmasını mutlak 
surette emrettiği, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
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Kuruluş Kanununun çıkarılmasına engel olanların, 
bugünkü sızlanmaya haklı taraflarının olmadığı inan
cındayım. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Serik ve Uşak olay
ları hakkında hesap ver. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Serik ve Uşak 
olayları hakkında hesap ver. 

BAŞKAN — Sayın Aykul... Sayın Kahraman... 
Sayın Altunkaya... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Aptal zanne
diyor herkesi. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Birkaç gün önce Serik'te, Uşak'ta ve 
Gaziantep'te cereyan eden hadiselerden dolayı hepi
miz aynen, sizlerin duyduğu üzüntüleri duymakta
yız. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) —.Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kuruluncaya kadar yargılanma
yacaklar mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Serik, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin sınırları içerisinde bir ilçemizdir. Orada idare 
âmirleri, orada bağımsız mahkemeler ve Türk hâkim
leri vardır. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Yoktur, kal
mamıştır. 

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 
(Devamla) — Hadiseye el konmuştur, idarî yönden, 
adlî yönden gerekli tahkikatlar ve incelemeler ya
pılmaktadır. Hadisenin vukuunu müteakip içişleri 
Bakanı, Valiyi bularak kendisinden olay hakkında 
gerekli ilgi ve bilgileri almıştır. 

DENlZ BAYKAL (Antalya) — Vali Serik'e adı
mını bile atamadı Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — 9 kişi tutuklandı, 

Vali açıklama yaptı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Baykal, lütfen efen

dim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Alınan bilgiler üzerine idarî tedbirle
rin dışında... 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Vali daha git
medi, yalan söylüyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — İdarî tedbirlerin dışında; Adliyenin 
yetkili organları, savcısı, hâkimi ve zabıtasıyle birlik
te tahkikat devam etmektedir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Dün gece bin 
kişi bastı adliyeyi, sanıklar getirilemedi. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal, lütfen 
Sayın Baykal. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, 
bunlar ülkeyi idare edemeyecek. Devlet elden çıktı 
Sayın Başkan, böyle hükümet olmaz. 

BAŞKAN — Efendim bu şekilde itirazla mesele 
hallolmaz ki. 

Sayın Aykul; bunların müracaat şekli, denetleme 
şekli vardır; lütfedin, kürsüdeki hatibe cevap yetiş
tirmekle bunun neticesini almayız efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, bin
lerce genç ölüyor. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmekle memleke
ti geri yerine mi getireceksiniz, mümkün mü? 

Lütfedin, dinlemek mecburiyetindesiniz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Binlerce genç ölü

yor. 
BAŞKAN — Sayın Aykul lütfedin efendim. 
Buyurun Sayın Karaca. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Hadiseye ve hadisenin sanıkları ba
ğımsız mahkemelerde, bağımsız hâkimlerin adaletine 
tevdi edilmiştir. Adalet suçlular hakkında gerekli 
tedbirleri almıştır ve alacaktır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yalan söy
leme. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Tek kişi bile ada
lete verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman lütfen. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Emniyet ve asayişten şikâyetçi olanlar, 
adam öldürülmesinden şikâyetçi olanlar, daha birkaç 
gün önce Gaziantep'te seçim kütüklerini tetkike gi
den masum bir... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Serik'e gel Serik'e. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — .., Adalet Partilinin Cumhuriyet Halk 
Partililer tarafından vurularak öldürüldüğünü de 
gazeteler yazdırlar. Bu gibi hadiseler ve olaylar arzu 
edilmemesine rağmen, 40 milyonu mütecaviz ülke 
içerisinde mümkündür. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sayenizde. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Üzüntü vermektedir. Eğer bu bir ted
hiş hareketi olsa, eğer bu hareket Hükümetin bir 
kusuru olmuş olsaydı, karşı taraftaki siyasî kanaat-
Iara sahip olan bir kimse... 
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ALt SANLI (Burdur) — Hükümet olmasaydınız, 
ne olacak. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — ... Kütükte ismini arayan masum bir 
Adalet Partiliyi kurşunla öldürmezlerdi. 

Demek ki bunlar Hükümetin herhangi bir kimse 
üzerine yürüttüğü kasıt ye maksatlı hareketler değil
dir. Bu hareketlerin hep birlikte, hepimiz karşısın
dayız. Bu hareketlerin Türkiye'de daha fazla büyü
mesini istemiyorsak Anayasanın emretmiş olduğu 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin çıkarılmasına; ge
liniz, Meclis tatile girmek üzeredir, el birliğiyle ka
rar verelim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önce Adalet 
Partisini kapatın, olayları çıkaran Adalet Partisini. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul lütfen 
efendim. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Gücün yetiyor
sa kapat. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bunun dışında bir cümle daha söyle
yerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Önce olayları çı
karan Adalet Partisini kapat, ondan sonra başını yor
gandan çıkar... 

BAŞKAN — Sayın Aykul lütfen efendim. Müza
kereyi bu şekilde yürütemeyiz. Lütfedin efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Arkadaşlarım, Yüce Meclis 4 ncü yı
lını... 

ALt SANLI (Burdur) — Gücünüz yoksa önleme
ye, istifa ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfedin efendim, biti
relim müzakereyi. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Yüce Meclis 4 ncü yasama yılını idrak 
etmiştir; bitilmek üzeredir. Bu çatı alfanda birlikte 
ve beraberce bulunduk; acı ve tatlı hatıralarımız ol
muştur... 

ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, senatör 
arkadaşların Millet Meclisinde müdahale etmeye hak
ları var mı? 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, hiç bir milletvekilinin, 
hiç bir üyenin zaten söz söyleme hakkı yok; ben
den izin almadıkça. Müsaade edin «fendim. 

ALt SANLİ (Burdur) — Senatör arkadaşımız mü
dahale ediyor. Zabıttan getirin bakın. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen yerinize oturun 
efendim. 

ALt SANLI (Burdur) — (Cumhuriyet Senatosu 
Trabzon Üyesi Ahmet Cemil Kara'ya hitaben) Yet
miyor mu kardeşim buradaki eşkıya?. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sanlı lütfen yerinize oturun 
efendim... Sayın Sanlı oturun lütfen yerinize. (Gü
rültüler.) 

AHMET CEMİL KARA (C. Senatosu Trabzon 
Üyesi) — Gel dışarıya eşkiya kimmiş görelim, gel 
dışarıya. (C. H. P. ve A. P. sıralarından ayağa kalk
malar, gtriiltüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sanlı lütfen yerinize oturun... 
(Başkanın tokmağı vurması.) 

Saym senatör, sayın senatör... (Gürültüler.) 
Sayın Aykul, Sayın Karaath, lütfen efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Hepiniz külhan-

bey kesildiniz be, ayıp yahu. 
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, Saym Külâhlı lütfen 

yerinize oturun efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Eşkiya kim? Ne
dir bu yahu?? 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. (A. P. ve 
C. H. P. sıralan arasında ayağa kalkmalar, gürül
tüler.) 

Sayın Külâhlı, Saym özçehk yerinize otunın efen
dim. (Başkanın tokmağı vurması.) 

İdareci arkadaşlar, lütfen arkadaşları sükûnete 
davet edin. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — «Eşkiya» diye hi
tap edilmez ki. 

BAŞKAN — Sayın KaraatlıfSaym Külâhlı. (Gü
rültüler.) 

Sayın Karaath lütfen yerinize oturun da... 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Bir grupa eşki

ya diye hitap edemez. 
BAŞKAN — Efendim siz kendi kendinize konu

şuyorsunuz; bana fırsat bırakmıyorsunuz ki, siz ken
di kendinize meseleyi halletmeye çalışıyorsunuz. Lüt
fen oturun. 

ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — Saym Başkan; 
erken seçime gitsinler, hallederler. 

BAŞKAN — Peki Sayın ölçmen, omı da önerge 
olarak gelince düşünürüz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlanm; 4 ncü yasa
ma yüını Meclisler olarak bitirmek üzereyiz. Bu ça
tı altında hepimiz Türk Milletinin temsilcileri olarak 
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geldik. Bu 4 yıllık müddet içerisinde acı ve tatlı ha
tıralarımız olmuştur. Belki bu müddetin hitamında 
birçok arkadaşlar birbirimizi göremeyeceğiz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz, sizi görmeye
lim. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfedin efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Hükümet dediğiniz müessese, arkadaş
larım... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Ülkenin durumu
na çözüm arayalım; göremezsek göremeyelim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfedin müzakereyi bitire
lim. Sayın Aykul... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok önemli 
değil bay bakam bir daha burada görememek yani. 

BAŞKAN — Efendim, önemli veya değil; lütfedin 
de müzakereyi bitirelim. 

Sayın Bakan, devam buyurun. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Önemli değil 

bizim için Sayın Karaca'yı bir daha görememek. 
Konuya girseniz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bu milletin fertleri olarak birbirimizi 
görmek, birbirimizi sevmek, bizim görüşümüz ve bi
zim görüntümüz bakımından çok önemlidir; buna de
ğer veririz; fakat arkadaşlarımızdan bunu önemli. 
bulmayanlar, görülmemesini arzu edenler vardır. 
Ben, bütün arkadaşlarımı tekraren ve birlikte gör
mekten zevk ve şeref duyduğumu ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya nasıl geldikse, yi
ne öyle gitmemiz lâzımdır. Buraya millet oyu ile ge
len insanlara çok ağır isnatlarla Meclis zabıtlarını kir
letici beyanlarda bulunmayı ben yakıştıramam. 

Bugün bu Hükümetten şikâyet vardır; özellikle 
Anamuhalefet Partisi şikâyet ediyor. 

Normal dönemimizin bitmesine 7 - 8 aylık bir za
man varda* ve görüyorum ki sabırlar taşmıştır, artık 
tahammül edilemez bir duruma gelmiştir. Biz, seçi
min yemlenmesine karar vermişiz. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Hadi, ha
zırız. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Seçimin yenilenmesi kararı, Yüce Mec
lisin oylarıyle tahakkuk ettiği takdirde, daha erken 
bir şekilde Yüce Meclisin de yenilenmesi ve tazelen
mesine fırsat verilmiş olacaktır. 

Bu duygular içerisinde biz, Yüce Meclise karşı 
da, Türk Milletine karşı da Hükümet olarak görevi
mizi ifa ettiğimiz kanaatindeyiz. 
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Yapılan ve yapılmış olan bütün anarşik olayların 
ne hareketlerin karşısındayız; hiç birini tasvip etmi
yoruz, 

Ayrılıp giderken bundan sonra gelecek Meclisin 
ve gelecek hükümetlere; vatan hainlerine, vatana iha
net edenlere, komünist şebekelerine ve örgütlerine 
karşı Devletin güvenlik müesseselerini, mülî birliği
mizi, varlığımızı ve bütünlüğümüzü zedelemek iste
yen bu hiyanet-i vataniye şebekelerine karşı bizden 
sonrakilerin görevlerini yapabilmesi için Yüce Mecli
se bir görev daha düşmektedir; erken seçime karar 
verelim, İkincisi de Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanununu çıkaralım, ondan sonra sine-i millete gide
lim arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir söz hakkı yok... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, Mecliste cereyan eden bir hâdise hakkında 
muamele yapmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Mecliste ne muamele cereyan etti 
efendim? 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Oturdu
ğu yerden... 

BAŞKAN — Efendim, Mecliste hiç bir muamele 
cereyan etmedi. Bir arkadaşımız, hakkı olmadığı hal
de, müzakereye iştirak etti, kendisine de usul dışında 
cevap verildi. Usul dışında gelene usul dışında cevap 
verilirse benim yapacağım bir muamele yok. Oturun 
yerinize efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bu sizin 
anlayışınız ve tatbikatınız. 

BAŞKAN — Benim anlayışım ve tatbikatım bu 
efendim, evet. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bir üyenin 
diğer parlamenterlere böyle hitap etmeye hakkı yok
tur. 

BAŞKAN — Halikın suiistimalini kanun himaye 
etmiyor. Benim hukuk anlayışım böyle. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — O sizin 
anlayışınız. 

BAŞKAN — Benim hukuk anlayışım böyle efen
dim, oturun yerinize. Hakkın suiistimalini kanun hi
maye etmiyor. Burada söz hakkı olmayan biri gelir 
söze karışırsa ve nahoş bir sözle de karşdaşırsa, be
nim yapabileceğim hiç bir şey yok. 
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AHMET KARAASLAN (Malatya) — O sizin 
hukuk anlayışınız. 
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BAŞKAN — Evet benim hukuk anlayışım böyle. 
Hakkın suiistimalini kanunun himaye etmediğini öğ
retti bana hocalarım, oturun yerinize. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi .(2/633, 4/315) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre iki 
adet işlem vardır, muameleye koyacagun, önergeyi 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir 

ek madde eklenmesi hakkında vermiş olduğum ka
nun teklifim, 9 . 6 . 1976 tarihinden beri Plan Ko
misyonunda beklemektedir. İçtüzüğün 38 nci madde
si gereğince Genel Kurul gündemine ahnmasıhı arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Rauf Kandemir 

BAŞKAN — önerge hakkında komisyona malu
mat verilmiştir. 

Komisyon söz istiyor mu efendim?... Yok. 

Önerge sahibi, söz isteyen?..* Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

2. — Devlet Bakanı Gıyasettin Karacanın, 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (1/526, 4/316) 

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

23 . 12 . 1976 talihinde Meclise sevk edilmiş 
bulunan 1587 saydı Nüfus Kanununun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Başkan
lıkça İçişleri ve Plan Komisyonuna havale edilmişti. 

1/526 esas numarasıyle halen İçişleri Komisyo
nunda bulunan nahiyelerde nüfus memurluğu kurul
masını kapsayan 3 maddelik bu kanun tasarısının öne
mine binaen İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğ
rudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını 
arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla. 
Gıyasettin Karaca 

Devlet Bakam 
BAŞKAN — Önerge hakkında ilgili komisyona 

malumat verilmiştir. 
Komisyon söz istiyor mu efendim?... Yok. 
Sayın Bakan söz istemiyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının, Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak 
Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet üret
me çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de toprak
sız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu. (10/14) (S. Sayısı : 451) (1) 

(1) 451 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Özel gündemimiz gereğince; 
15 . 3 . 1977 tarihli ve 61 nci Birleşiminde Genel 
Kurulumuzun almış olduğu kararla 10/14 esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonunun; Güney
doğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifade
sine bırakılan toprakların temizlenerek işlenir hale 
getirilmesi, kısmen Devlet üretme çiftlikleri olarak 
işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtıl
masının sağlanması konusundaki 451 sıra sayılı ra
por üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz efendim. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz edeceğim. 

Raporun okunmamasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Raporun okunmasına gerek olmadığına 
karar verilmiştir efendim. («Anlaşılmadı» sesleri.) 

Anlaşılmadı... Peki, yemden oyluyorum efendim. 
Komisyon raporunun okunmamasını isteyenler 

lütfen işaret buyursunlar efendim... Okunmasını is
teyenler... Komisyon raporunun okunmasına karar 
verilmiştir. Okutuyorum: 

(10/14) Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Yüce Mecli
sin kararı gereğince rapor okunmuştur. İçtüzüğümüz 
hükümlerine göre, Meclis araştırması müzakeresinde 
ilk söz hakkı, araştırma önergesi veren arkadaşlar
dan ilk imza sahibi veya onun görevlendirdiği bir 
kişiye ve bilâhara İçtüzüğün 73 ncü maddesine göre, 
siyasî parti grupları adına daha sonra da 2 millet
vekiline söz vermek suretiyle tamamlanacaktır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
tik söz, ilk imza sahibi Sayın Nurettin Yılmaz' 

in. Sayın Yılmaz buradalar mı efendim?... Yok. 
Yerine görevlendirdiği imza sahiplerinden bir 

kimse?.. Yok. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın. Özer Ölç

men. 
Buyurun Sayın Ölçmen. 
Açık oylama kupalarına oyunu kullanmayan var

sa, lütfen kullansın efendim. 
D. P GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Önemli bir konuda verilen bir araştırma önerge
sini, cidden iyi bir tetkikle sonuçlandırmış bulunan 
komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür borçlu
yuz, 

Şimdi dinlediğimiz raporda hakikaten ciddî bir 
tetkikat sonucu bir sonuca varıldığı ve tavsiyelerde 
bulunulduğu görülmektedir. 

Yalnız muhterem milletvekilleri, bu konuda diğer 
Meclis çalışmalarına müteallik konularda olduğu gi
bi, Hükümetimizi, Meclislerimize yeterli derecede 
saygılı görmediğimizi bir defa daha ifade etmek is
tiyorum. Dünkü Danışma Kurulunda, Sayın Meclis 
Başkanımızın riyasetinde yapılan ve Hükümet adına 
da Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm katıldığı top
lantıda, bundan sonraki Meclis çalışmalannda ister 

yasama, ister denetim olsun, ister araştırma, ister so
ruşturma olsun, Hükümetin yetkili kişilerle temsil 
edilmesini rica etmiştik ve bundan sonraki Meclis 
çalışmaları için Demokratik Partinin şartı olarak, bu
rada görüşülecek konularda Hükümetin yetkili azası
nı göndermesini rica etmiştik Hükümetten. Sayın 
Karaca da bunu Hükümetine ileteceklerdi. 

Bugün görüşeceğimiz konu Gümrük ve Tekel 
Bakanını ilgilendirir, bugün görüşeceğimiz konu İç
işleri Bakanını ilgilendirir, bugün görüşeceğimiz ko
nu Millî Savunma Bakanını ilgilendirir. Bu, Sayın 
Kaıaca'nın mevzuu değildir. Her üç vekilimizin bir
den mazeretli olmasına imkân yoktur. Buraya Dış
işleri konusu gelir, Sayın Karaca'yı gönderirler; 
malî konu gelir Sayın Karaca'yı gönderirler; gümrük 
konusu gelir Sayın Karaca'yı gönderirler; millî sa
vunma konusu gelir Sayın Karaca'yı gönderirler. 

Kendi şahıslarının üstüne alınmasınlar bir insan 
komple atlet olmaz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yetenekli de on
dan. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Gördük işte Sa
yın Kaıaca'nın çetrefilli mevzularda, dış politika 
mevzularında kendi dahil olmadığı halde ne duruma 
düştüğü. Irak Kültür Anlaşması mevzuunda ne du
ruma düştüğünü gördük Hükümetin. Buna Hüküme
tin hakkı yoktur. 

Hükümet Meclisleri kaale almıyor, Meclisi ciddi
ye almıyor. Hâlâ, Meclis olarak biz de gerekli reak
siyonu göstermiyoruz; ama Karataş ekranlarına gelin
ce akşamüstüleri her şeyi kendileri yapmış oluyor; 
Meclisin çıkardığı kanunları da kendileri tarafından 
getirilmiş vt çıkarılmış oluyor; Meclislerin yaptığı ic
raatta Hükümet üyeleri tarafından yapılmış oluyor; 
ama burada çalışmaya gelince Hükümet yok. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu aslında kritik 
bir konu araştırmacı arkadaşlarımız bu konuyu bir 
açıdan ele almışlar. Ben burada sayın Millî Savunma 
Bakanının olmasını isterdim, bu konunun Millî Sa
vunma açısından ne ifade ettiğini öğrenmek ister
dim ben. Saym Karaca buna cevap verebilecek mi? 
Silâh kaçakçılığı konusunda, iki taraf arasında Orta
doğu'ya kayan silâhlar konusunda bu raporda bir 
cümle, bir kelime yok; sadece iş, toprak açısından 
ele alınmış, koyun kaçakçılığı açısından ele alınmış, 
Millî Savunmanın fikrini öğrenmek istiyoruz, İçiş
leri Bakanının, Jandarmanın fikrini öğrenmek isti-

i yoruz. Yok bunlar burada. 
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Bütün konularda olduğu gibi bu konuda da, sa
yın bakanlarımız partizan meşguliyetleriyle meşgul
ler bakanlıklarında; Meclis ne yaparsa yapsın, umur
larında değil. Ondan sonra da erken seçim.. 

Hangi erken seçim? Bitirdi mi Meclis vazifesini de 
erken seçime gidilecek? Hem Hükümetin erken seçim 
konusunda karar vermesini de ayrıca yadırgadık. Ney
se konumuza gelelim. 

Şimdi, rapordan da anladığımıza göre, bu mayınla
ma meselesi 1956 yılında zamanın Demokrat Parti Hü
kümeti tarafından iyi niyetle, inceden düşünülerek ha
zırlanmış ve sadece kaçakçılık meselesi için değil, başka 
millî menfaatlanmız da göz önünde tutularak zama
nında kabul edilmiş bir mesele idi. Fakat, aradan ge
çen zaman fiilî durum, bütün fonksiyonlarını, bu ma
yınlama işleminin, icra edemediğini ortaya koymak
tadır; hiç olmazsa kaçakçılık yönünden. Kaçakçılık 
fiilen devam etmektedir. Bunu rapordan da anlamak
tayız. 

Ayrıca Suriye tarafı meseleyi tek yönlü kendi le
hine kullanarak, hatta topraklarımıza dahi tecavüz 
edebilecek ve bunları mayından arındırarak kendi 
menfaati için kullanabilecek bir duruma sokmuştur. 
Ama biz, kendi topraklarımızdan istifade edemediği
miz gibi, öbür yandan da kaçakçılık pekâlâ devam 
etmektedir. 

Hem kaçakçılık demişken, mademki kaçakçılığı 
konuşuyoruz muhterem arkadaşlar, bir yandan 200 
milyon lira olarak hesaplanan kayıp var, öbür yan
dan, öbür hudutlarımızdan, hatta gümrük kapıları
mızdan elini kolunu sallayarak geçen TIR kamyonu 
filolarına ne diyeceğiz?.. Hadi oradaki kaçakçılığı 
önlemeye çalışıyoruz, başka tedbir alalım diyoruz; 
peki öbür taraftan TIR kamyonu filoları giriyor, 
kaçak fabrikalar giriyor Türkiye'ye. Mani olan yok. 
Her gece vapurlarla motorlarla Bulgaristan'dan, Ro
manya'dan, Yugoslavya'dan oralarda Amerikan patenti 
île imal edilmiş tonlarla baks Amerikan sigarası 
giriyor; onlara niye mani olmuyor Hükümet? Mari
fet mi yani 12 - 1 3 yaşındaki çocukları yakalattırıp 
da, okut masraflarını çıkarmak için sokak köşelerinde 
Marlboro, Kent sigarası satan 13 - 14 yaşındaki okul 
çocuklarını yakalayıp da, gazetelere, resmim çek
tirip, «Bunları yakaladık, kaçakçı» demek marifet mi? 
Nerede onların patronları? Nerede onların mafia baş
kanları, çeteleri? Onları istiyoruz biz Hükümetten. 
Yoksa, Antep'te, Kilis'te 50 lira verip de deneme ko
bayı gibi mayımn üstüne sürülen zavallı insanların 
hesabını değil. Patronların, mafia patronlarının he

sabını istiyoruz Hükümetten. Sigara kaçakçısı, silah 
kaçakçısı, fabrika kaçakçısı, TIR kamyonu kaçakçı
larının hesabım istiyoruz Hükümetten biz. 

Hayır gelemezler, çok mühim işleri vardır çünkü; 
Çocuk Esirgeme Kurumuna o kaçak mallardan, kendi 
ilçe başkanlarına, il başkanlarına tevziatta bulunacak
lardır muhakkak Gümrük Bakanlan. 

Bu raporun bir yanlış ve eksik tarafına da değin
mek istiyorum muhterem milletvekilleri. Bir şanssız 
ibare ile Kilis hakkında bir hüküm verilmiştir. Bu 
ilçemiz sanki tümüyle, tüm halkıyla birlikte kaçak
çılıktan geçinen ve bu suretle zengin olmuş bir ilçe 
gibi gösterilmiştir. Muhakkak kasıt o değildir; fa-
fat okunan rapordan bu intiba çıkmaktadır ortaya. 
Bunun da tashih edilmesi gereğini duymaktayım. Za
ten Kilis işinde öyle bir garabet var ki, bütün güm
rük işlerimizde olduğu gbi, Kilis'te dükkanlarda ben 
gitmedim, ama her gidenden dinlediğim hikâyeler var 
bütün dükkânlarda Çin maçin mallan, çakmağından, 
dolmakaleminden, elektrikli trenine kadar serbestçe 
satılmakta giren kaçak mallar; fakat bunlardan birini, 
meşru dükkânda satılan kazara beğenip de alıp para
sını verip alan ve yolda bir aramaya tabi tutulan va
tandaş, üzerinde bu malla yakalandığı zaman kaçakçı 
durumuna giriyor. Bu ne biçim iştir? Eğer kaçaksa o 
mal, o zaman onu orada dükkanda satırtma; eğer de
ğilse, meşru ise, o zaman 5 kilometre gittikten sonra 
otomobildeki, otobüsteki yolcunun üzerini arayıp, na
sıl kaçakçı olarak muamele yapıyorsun? Bir de bu 
hususun vuzuha vardırılması lâzım Hükümet tara
fından. Yatandasın zihnini kurcalayan, çözümlenme
miş meselelerden, önemli meselelerden biri de budur. 

Şimdi burada tabiî içişleri Bakanının ve Millî 
Savunma Bakanlığının fikirlerini bilemediğimiz için 
«Bu rapor tümü le tamamdır, tavsiye edilen hudut 
hattı yeni şerit şeklinde inşa edilmelidir, mesele hal
lolur» diye bir kanaate varmak imkânı yok. 

İşin başka noktaları, burada açıklıkla konuşama
yacağımız, devlet güvenliğim ilgilendiren noktalan 
da var, onları bilmeden peşin bir hükme varmak im
kânsız olyor siyasî açıdan; ama muhakkak ki bu gay
ri madenî usulün ve tesirini icra etmeyen mayın mese
lesinin halledilmesi gerektiği, rapordan da anlaşıldığı 
üzere, kesinlik kazanmış oluyor. Daha modern bir 
şekilde, daha teknik imkânlan kullanarak, daha cid
dî bir denetim altında kaçakçılığın önlenmesi ve diğer 
hususların önlenmesi için bir modernizasyona gidil
mesi gereğine biz de iştirak ediyoruz. Fakat, Hükü
metten de bu konuda ciddî bir açıklamada bulunma
sını ve bu kaçakçılık vesilesiyle öbür baba kaçakçı-
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ların, deveyi hamuduyla yutanların hesabını da, bu
rada bir vesileyle lütfedip teşrif ederlerse, Yüce 
Meclise vermesini diliyoruz. 

Demokratik Parti Grupu olarak bu çalışmayı ya
pan arkadaşlara tekrar teşekkür ederken, Hükümetin 
de bu konuda biraz daha ciddî bir tavır takınmasını 
ve tutumunu belli etmesini diliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın öl

çen, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALI NEJAT ÖLÇEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Bize sunulmuş olan rapora emeği geçen arkadaş
larımıza, özellikle teşekkür ederek sözlerime başla
mak isterim. Bu rapor nedeniyle Hükümetin alması 
gereken tedbirler ve bu tedbirleri uygularken gözet
mesi gereken hususlar hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini ifade etmeye çalışacağım. 

Benden evvel konuşan Sayın Ölçmen'in belirtmiş 
olduğu gibi, gerçekte bu raporun görüşülmesi esna
sında usulen bir Hükümet üyesinin değil, gerçekten ko
nu ile ilgili Hükümet üyelerinin hiç olmazsa bir tane
sinin bulunması çok yararlı olurdu. Böylece, Millet 
Meclisinin huzurunda, Sayın Gıyasettin Karaca, Hü-
kümtin bir yedek parçasıymış gibi burada muamele 
görmekten de kendini kurtarmış bulunurdu. 

Sayın Gıyasettin Karaca, konuya yabancı olsun 
veya olmasın, konuyu bilsin veya bilmesin, Bakanlar 
Kurulu tarafından Millet Meclisinde daima Hükümet 
sırasında yer almakla görevlendirilmekte, ve böyle 
bir prototip mesai anlayışının sonucunda biz konu
lar hakkında açıklığa ve derinliğine bilgi sahibi ola
madığımız gibi, önerilerimizin, Hükümete ve Hükü
met başına veya ilgili bakanlara nasıl yansıdığını da 
bilememekteyiz. 

Konu, 1955 yıllarında bir polis devleti sisteminin 
gereği olarak ortaya çıkış ve Güneydoğu sınırındaki 
kaçakçılık olayının, o kaçakçılığa girişen kişilerin ha
yatı ile ödenmesi gibi bir sistem vazedilerek önlene
ceği sanılmıştır. Dünyanın hiç bir yerinde bundan 
daha ilkel ve barış zamanında, sınırın sanki savaş-
taymış gibi bu denli hayata malolacak tedbir
ler mayın ile döşenme görülmemiştir. Bu hem in
san hayatına verilen önemin ne kadar yürekler 
acısı olduğunu ve hem de üretimden ne büyük 
ve verimli toprak parçalarının uzak tutulduğunun bir 
kamtıdır. 

Bu raporla konuya ilk defa olarak Millet Mec
lisi eğilmiş. Raporda belirtildiği gibi, her ne kadar ne 
yapılması gerektiğine dair öneriler sunulmamış ise de* 
konu hiç olmazsa Meclisin konusu haline gelmiştir. 

Belirtildiğine göre 30 000 hektar arazi 22 yıldan 
beri üretimden uzak kalmaktadır ve eğer sadece buğ
day ekilme söz konusu olsa bile, burada kaybedile
cek olan kazanç, yılda 30 000 000, net Türk Lirası 
kadardır. 22 yıl içinde 600 000 000 TL. civarında bir 
hâsıla kaybı söz konusu olmuştur. 

30 000 hektar, 300 000 dekar üzerinden hesapla
nır ise, o takdirde 100 kilo buğday verimi ile 30 mil
yon kilo eder, yani 30 bin ton eder; net karşılığı da 30ı 
milyon Türk Lirasıdır. Onu arz etmek istedim. 

Güney sınırımızda, bu raporun içeriğinden fazlaca 
bir şey anlaşılmış olmamakla beraber, iki çelişkiyle 
karşılaşmış oluyoruz. Bu çelişkilerden en önemlisi, 
kaçakçılık sorunudur ve kaçakçılık kanalıyla Türki
ye'ye intikal eden birçok malların satışı serbest ol
duğu halde, satınahnması yasak edilmiştir. Birinci 
çelişki bu. 

Şu halde kaçakçılık yapar ve eğer tutulmazsanız, 
bu malı serbestçe piyasada, dükkânlarda ve vitrinler
de satabilirsiniz. O vitrinlerde bu malları teşhir et
mek, alıcılara özendirmek ve bu vitrinlerdeki malın 
satılmasına engel olmamak, yani piyasa özgürlüğü
nü korumak; ama buna talip olduğunuz ve satınal-
dığınız zaman suç işlemiş olmanız.. 

Önemli çelişkilerden bir tanesi bu. Bu çelişki, bu
günkü bozuk düzenin ve 1950'lerden beri devam et
mekte olan bozuk kapitalist düzen çelişkisinin unsur
larından bir tanesidir. 

Piyasa serbesttir, piyasa mekanizması işletmekte
dir, kaçakçılığa dayalı olarak işlemektedir ve 22 - 23 
yıl iktidarda olan sağ partilerin ikisi bu konuya eğil
memiştir; ama sadece kaçakçılık yapmak suç, bireysel 
olarak kaçakçılık yapmak nasıl suç ise, kaçakçılık 
mallarını satmak, piyasaya arz etmek suç değildir; ama 
onu satınalmak suçtur. Birinci çelişki burada. 

îkinci çelişki, aslında, herhangi bir şekilde o ka
çakçılığı önlemek için sınırları mayınla döşemek engel 
olmadığı gibi, mayınları kaldırdığınız ve bu alanı zi-
raate tahsis ettiğiniz takdirde dahi kaçakçılığı önleme
niz mümkün değildir. 

O halde, önemli olan sorun, bu sınırlarda üretim 
yaratabilmek, istihdam olanakları sağlamak ve bu sı
nın mayınlarla değil üretim üniteleriyle, yatırımlarla 
teçhiz etmek ve donatmak olmalıdır. Raporda bunu 
göremedik. 
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O halde, hangi iktidar işbaşına gelirse gelsin, ma
yın sökülmesi olayının sonunda yapılması gereken en 
önemli iş, bu sınırlara en yakın noktalarda üretim 
merkezleri yaratmak ve oradaki nüfusu istihdam edi
lebilir nüfus haline getirmek ve böylece kaçakçılık 
faaliyetinin, meşguliyetinin yerine, verimli alanlarda 
üretim potansiyelini geliştirip, tesis etmek olmalıdır; 
buna da ağırlık vermek gerekir. Eğer siyasî iktidar, 
hangi siyasî iktidar olursa olsun, Millet Meclisine su
nulan bu raporun sonucundan yarar çıkmasını arzu 
ediyor ise, raporda bunun belirtilmesi çok yararlı 
olurdu. 

Acaba hangi üretim kolları hudutlarımızda tesis 
edilebilir, hangi üretim kolları orada daha çok is
tihdam yaratabilir? Bu üretim kollarından o sınır yö
resinin doğal kaynaklarına en yatkını hangisidir, na
sıl olabilir? Bu hususta, öyle zannediyorum ki, sınır 
şeridi için özel bir planlama yapmanın gereğini de bu
rada sizlere arz etmek isterim. 

İzin verirseniz, bugünkü manzara - tırnak için
de, ve altını çizerek ifade ermek işiyorum - A. P. 
iktidarının dünkü icraatından ve davranışından hiç 
de farklı değildir ve detaya girmektedir. Detaya gir
diği için, birtakım politik yatırımların gerisine takı
lıp gitmektedir; ama öyle zannediyorum ki, bu sınır 
planlamasını hiç olmazsa, hangi siyasî parti gelirse 
gelsin, oradaki yatırımları siyasî amaçlarla değil, o 
doğal kaynakların en etken biçimde kullanılmasını 
sağlamak üzere yapabilmelidir. 

Demokrasiyi, sadece iktidarın dediği olur safsata
sından kabul edenler ve parmak esasına dayanan ka
ba kuvvet şeklinde tatbik etmek ihtiyadını benim
seyenler, memleketlerde hükümetlerin denetlenmesine 
engel olunmak suretiyle maddî mesuliyeten kaçanlar 
veya şeklen kurtulduğunu zannedenler, bir gün bunun 
kolayca üstesinden gelinecek sorunlar olmadığını 
göreceklerdir. 

Altını çizerek ifade ettiğim bu konuşmayı, Sayın 
Gıyasettin Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Milletve
kili olarak, Millet Meclisinin 1967 yılında 22 nci Bir
leşiminde o zamanki Genel Kurula ifade etmiş idi. 
Şimdi aynı Sayın Gıyasettin Karaca, Serik olayları 
dolayısıyla bir başka partinin Hükümet üyesi olarak 
bize çok daha başka ve bununla çelişkiye düşen 
fikirler ifade ettiler. Sınırlarımızda ve özellikle Gü
neydoğu sınırımızda artık karakol devleti, polis dev
leti zihniyetine de bir son vermenin gereğini benden 
daha iyi Sayın Gıyasctin Karaca bilirler zannedi
yorum. 

Yine 1966 yılında, 109 ncu Birleşimde, Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü olarak Sayın Gıyasettin Ka
raca, sınırımızda ve sınırımıza yakın ülkelerdeki 
olaylarla ilgili, özellikle karakolda dayak olaylarıy
la ilgili olmak üzere bakınız bizlere neler söylemiş idi. 
Şöyle başlıyor idi o tarihte Sayın Gıyasettin Karaca: 

«Irza geçmeler, kız kaçırmalar, hırsızlık, her türlü 
gayri ahlâki suçlar burada tayin ve tespit edilmiştir. 
Kanunumuz bu kabil kişilerin işlemiş olduğu suçun 
fârik ve mümeyyizi olduğunu bildirmiş bulunduğuna 
göre, bu kabil suçların, bilumum suçların tamamının 
affedilmiş bulunmaları, hukuka ve ahlâka, bugün getir
miş olduğumuz af yasasına tamamen uygundur.» 

Yine Sayın Gıyasettin Karaca, 1965 yılının ki, 
biraz daha geriye gitmek isterim ve Sayın Gıyasettin 
Karaca burada Serik olayları dolayısiyle bizi düş kı
rıklığına uğratan konuşmasını yapmış olmasaydı, 
bu hatırlatmaları yapmak istemezdim; ama Gıyasettin 
Karaca arkadaşımız.. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Konuyla ne ilgisi 
var? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Serik'deki 
olaylarla Güneydoğudaki olaylar arasında nasıl bir 
ilişki bulunduğunu izin verirseniz kürsüde ben ifade 
edeyim, size sıra geldiği zaman siz de konuşursunuz 
Sayın Kitaplı. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikanızı rica ede
yim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hayhay efen
dim. 

BAŞKAN — Görüşmemiz Güneydoğu sınırların
daki mayın sahasının mayından temizlenip temizle-
nemeyeceği hakkındaki bir raporun üzerindeki bir 
müzakere. Hükümetin tenkidi veya Serik olayları 
mevzubahis değil. 

Tabiî, sözünüzün üslubunu tayin etmek size ait, 
Yalnız doğrudan bir alâkası bulunmadığı kanaatin
deyim. Şayet ileride bunu mayın tarlalarına bağlaya
cak bir mütalaa olarak söylüyorsanız devam buyu
run, yoksa, ayrıca bir mevzuya giriyorsanız, lütfedin 
konunun dışına çıkmış olmayalım. 

TeşekkürNîderim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş

kanım, ikazınıza teşekkür ederim. Ancak, bendeniz 
sınır konusu dolayısiyle, oradaki çelişkilere de değin
mek ihtiyacını hissediyorum. Birinci çelişkiyi arz et
tim. Bu çelişki, aslında kaçakçılıkla ilgili bir çelişkiy-
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di. İkinci çelişkiyi arz ettim. O da, sınırlarunızda yeni 
bir istihdam ve üretim politikasına ihtiyaç olduğu 
konusu idi. 

Şimdi, izin verirseniz, üçüncü çelişkiyi, yani Güney 
sınırımızda mayınları kaldırmakla birlikte, oranın 
insanlarına insanca muamele yapma ihtiyacını, bu 
çelişkiyi de, bununla ilgili önerileri de burada Hükü
mete sunmak istiyorum ve Hükümete bu önerileri 
sunarken 1965 yılında 99 ncu Birleşimde Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü olarak bugün Adalet Par
tisinin Devlet Bakanı olan Sayın Gıyasettin Karaca' 
mn sözlerine değinmek istiyorum. O sözleri paylaş
tığım için ve o sözlerin gereğini bugün Sayın Gıya
settin Karaca yerine getirmek görevinde bulunduğu 
için arz edeceğim. 

Zira, o zaman Sayın Gıyasettin Karaca'mn burada 
yakındığı konular hâlâ devam etmektedir ve Güney 
sınırlarımızda bütün dehşetiyle hüküm sürmektedir 
ve Güney sınırımızdaki olayların yansımaları da Se
rik'te veya Uşak'ta görülmektedir. Bunların hepsi dev
let makinesinin yanlış, devlet makinesinin taraflı, dev
let makinesinin duygusal işleyişinin doğal sonuçlan
dır. 

Bu nedenle araştırma konusu, aslında Hüküme
tin denetimini de kapsayan bir konudur ve özellikle 
muhalif partiler ve onun sözcüleri, dolaylı veya doğ
rudan doğruya Hükümete bu konudaki önerileri veya 
bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları da ifa
de etme şansını böylece bulurlar. 

Öyle zanediyorum ki, bu açıklamamdan sonra 
1965 yılında Doğu ile ilgili olmak üzere Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü olarak Sayın Gıyasettin Ka
raca'mn neler söylediğine hep birlikte bakmamızda 
yarar var. Kendisinin içtenlikle paylaştığım şu düşün
celerini tekrar etmek ihtiyacını hissediyorum. 

Sayın Karaca diyor ki: «Sayın milletvekilleri, de
mokratik rejimle idare edilen bir ülkedeyiz. Va
tandaşın mal, can emniyeti, kişi hürriyeti Anayasamn 
teminatı altındadır. (Ve sonra devam ediyor) Zamanı 
geldikçe siyasilerimiz yüksek perdeden atarak (Yani 
o zaman, Adalet Partisini kasdediyor) kuvvetli bir 
Devlet haysiyeti kurmak lâzımdır diyorlar ve bu se
bepten vatandaş haysiyetini koruyan bir hükümet ku
racağız, şimdi de kurduk diyorlar, biz bundan mem
nunluk duyarız» diyor. «Hani Hükümet? Soruyorum, 
kurulduğundan beri minder dışında güreşenler gibi 
daima Meclis murakebesinden kurtulmak için türlü 
bahanelerle bir türlü Hükümeti Yüce Mecliste ve 
yerinde göremeyiz» diyorlar. 

Şimdi aynı şekilde böyle bir Araştırma öner
gesi görüşülürken, kendisini Hükümet üyesi olarak 
Mecliste görüyoruz; ama konuyla en yakından ilgili 
olan örneğin İçişleri Bakanım Mecliste görüyoruz; 
ilgili olan örneğin İçişleri Bakanını Mecliste göremi
yoruz, Millî Savunma Bakanım Mecliste göremiyoruz, 
Gümrük ve Tekel Bakanını Mecliste göremiyoruz. 

Böylece Sayın Karaca, belki minder dışında gü
reşmiyor, ama kürsüye çıktığı zaman da bizi düş 
kırıklığına uğratıyor ve kendisi için keşke kürsüye 
çıkmasaydı da minder dışında güreşmeye devam et
seydi diye düşünüyoruz. 

«Meclis murakabesinden korkmamaları gerekir» 
diyor Sayın Karaca. «Zira Yüce Meclis ve onu» gü
zide parlamento üyeleri, kendilerine vatandaş dertle
rini ve realitesini anlatacak, söyleyecek elbirliğiyle 
müşterek kurtuluş yollarını arayacaktır.» 

Bugünkü yakınmalar 1965'teki yakınmalara çok 
benziyor. Bu yakınmalara cevap veren Gıyasettin 
Karaca arkadaşımız, o zaman yakınan arkadaşlarımız
dan bir tanesi. Sonra tekrar devam ediyor: «Kara
yazı kaazsının Mescitli nahiyesinde ismi bende mah
fuz...» 

İsmini vermek istemiyor, o gencin başına bir şey
ler gelecek korkusuyle. Bugün biz de bazı kişilerin 
ismini vermek istemiyoruz, başına bir şey gelecek 
korkusuyle. Anayasamn teminatı altında güya Türk 
vatandaşları. 

«...Aldığım mektupta şunları yazıyor» diyor, «Biz
ler mağduriyet ve sefalet içinde kıvranırken, bunlar 
bize yetmiyormuş gibi, bir de karakollarda dövülü
yoruz. Mescitli karakoluna düşen bir vatandaştan, ka
rakol kumandanınca tabiî hakkı olan rüşvet alınma
dan ve dayak atılmadan çıkmak mümkün değildir, 
diye yazıyor mektupta.» 

öyle diyor Sayın Karaca. Aynen devam ediyor 
mu bu durumlar bilmiyorum, kendisi benden daha 
iyi bilir, halen Hükümet üyesi. 

Sayın Karaca «Hükümetten şunu öğrenmek isti
yorum» diyor, ben de şimdi Hükümetten öğrenmek 
istiyorum: «Türk köylüsü ve bu muameleye maruz 
kalan vatandaş, Devlete karşı borçları olan vergiyi 
ödüyor, askerlik hizmetini şerefle yapıyor, bunlar ka
nunî mükellefiyetleridir anladık; ama eğer Hükümet 
bu dayak ve rüşvetin önüne geçmek istemiyorsa, 
bunun sebebini bu vatandaşlar için rüşvet vermeyi 
kanunî bir mükellefiyet, alıcı için bir hak mı sayı
yor?» diyor. 
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Şimdi aynı soruyu ben de soruyorum Karaca'ya: 
Acaba dayak atanlar ve rüşvet alanlar için, dövenler 
için bir hak mı? 

Şimdi üçüncU çelişkiyi de böyleec ortaya koyduk
tan sonra, izin verirseniz, bu raporla birlikte siyasal 
iktidarın dikkat edeceği üç husus var, onları arz ede
yim. 

Önce, yurttaşa itimat edecek, ona insanca muame
le götürecek, ona rüşveti ve dayağı uygulamayacak, 
mubah görmeyecek, gerekli görmeyecek; böyle bir 
devlet anlayışına ihtiyaç var Türkiye'de. O zaman, 
buradaki rapordan yararlı sonuçlar çıkabilir. O za
man, oradaki kişiler kişiliğini geliştirme, maddî ve 
manevî varlığını geliştirme olanağını bulurlar. Ana
yasa doğrultusu içinde ve öyle yaparsanız ve orada
ki insanları insan yerine koyarsanız, oradaki insan
ların omuzundan, yüzünden ve elinden dayağı çe
ker, cebinden rüşveti çekerseniz, o takdirde, diğer 2 
çelişkinin ortadan kalkması kolaylaşır. Üretim tesis
leri kurmanın rahatça planlamasını yapabilirsiniz. 
Doğal kaynaklar tarıma elverişli ise, doğal kaynak
lar madenciliğe elverişli ise, doğal kaynaklar sula
maya elverişli ise, doğal kaynaklar tekstil sanayiine 
elverişli ise, o sanayileri orada öncelikle kurmanız ge
rekir. 

O halde, bizim gerçek sınırımız sanayi sınırı ol
malıdır; ama, mayın sınırı olmamalıdır, dayak sınırı 
olmamalıdır, rüşvet sınırı olmamalıdır. 

3 ncü çelişkiye gelince, önce sizlerin ve siyasal ik
tidarın görevi, kaçak malı satmalan kişiyi tutmak ve 
cezalandırmak değil, kaçak mal piyasasına cezayı 
uygulamaktır. Siz kaçak mal piyasasını serbest bı
rakacaksınız, milyarlarca liralık malın vitrinlerde 
teşhir edilmesine göz yumacaksınız ve Milliyet Gaze
tesinde yapılan röportajda, bunun olağan olduğunu 
söyleyecek Başbakammz; ama, oradan bir jileti veya 
bir tabağı satmalan bir yurttaşı hapishaneye gönde
receksiniz. Böyle şey olmaz. Evvelâ o kaçak malla
rın satışına engel olacaksınız, kaçak piyasa mekaniz
masının işleyişini ortadan kaldırmanın vatan borcu 
olduğunu bizim gibi kabul edeceksiniz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Biz etmiyor mu
yuz yani? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 1955 yılından 
bugüne kadar etmediğiniz örnekleriyle ortada. 

Milliyet Gazetesinde, sayın Abdi İpekçi ile Sa
yın Süleyman Demirel'in, Başbakanın röportajı, iki 
sene evvel, üç sene evvel yayınlandı, lütfen okuyunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Okuduk. 

BAŞKAN — Karşdıklı konuşmayınız efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu sorulara 

karşı hangi cevabı verdiğini okuyunuz ve bunu mü
samaha ile karşıladığınızı ve 1955 yılından itibaren 
Kilis'te, Gaziantep'te, Adana'da kaçak mal piyasasını 
canlı tuttuğunuzu göreceksiniz. Bunun sorumlusu her 
halde biz değiliz. Bunun sorumlusunu muhalefette de 
arayamazsınız. Bunun sorumlusunu her halde Anaya
sada da bulamazsınız. Bunun sorumlusunu iktidarda 
bulursunuz; bunun sorumlusunu Hükümette bulursu
nuz ve bu sorumluluğun üstesinden gelebilmek, omu-
zunuzdan atabilmeniz için onun gerektirdiği yasaları 
buraya getirirsiniz ve bu yasalar Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yasasından daha da önemlidir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Size göre öyle. 
Siz de müşterek olarak Hükümet oklunuz; ne yap
tınız? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Devletin gü

venliğini sadece polisle değil, kaçakçılığa engel ol
makla, kaçakçılık piyasasını yasak etmekle sağlaya
bilirsiniz. 25 yıldan beri iktidardasınız, 25 yıldan beri 
ne yaptığınızı size halk sormalıdır, muhalefet sorma
lıdır; ama rie kadar tersine çalışıyor ki sizin sistemi
niz, iktidar olarak muhalefete soruyorsunuz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Siz de kaldınız 
iktidarda. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sizin 25 yıldır 
yapamadıklarınızı ve yıktıklarınızı hiç bir iktidar 7 ay 
içinde yapamaz, üstesinden gelemez. Eğer biz iktidara 
gelirsek, senelerce sizin yıktıklarınızı onarmak için 
vakit kaybedeceğiz. Evvelâ barışı sağlamak için vakit 
kaybedeceğiz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Bunu Adalet 
Partisine soramazsınız. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Evvelâ kar
deşi kardeşe sevdirmek ve saydırmak için gayret sarf 
edeceğiz; ondan sonra üretime, ondan sonra yatırı
ma sıra gelecektir. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Mecbur mu
sunuz kavga etmeye?. Bugün kaç ölü verdiniz? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt
fen. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Efendim, ben 
konuşmuyorum, cevap vermeye mecbur kalıyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Her gün genç, 
körpe kişilerin öldürüldüğü bir ortamda eğer TRT'de, 
Radyo ve Televizyonda bir Başbakan çıkarak, 15 da
kika bir temel atma törenini bahane ederek, bir mu-
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halefet partisine söylenmeyecek sözleri, yapılmaya
cak iftira ve ithamları göze alırsa, orada kardeşlik
ten bahsetmeye hakkı yoktur; orada Serik gibi Uşak' 
takilcr gibi olaylar olur ve bu olayların sorumluluğu 
da bir gün tarihte sizin tarafınızdan taşınır. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Biz aksi ka
naatteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, vaktiniz tamam oldu 
efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir dakika 
daha konuşabilir miyim sayın Başkanım, saygı sun
ma konuşmamı yapmak için? 

BAŞKAN — 30 saniyeniz var, konuşmanızı orta 
göre ayarlayın efendim. (A.P, ve C.H.P. sıralarından 
karşılıklı konuşmalar, Başkanın tokmağı vurması) 

Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayın, hatibi din
lerseniz..... 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Ben konuş
muyorum, arkadaşı ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî konuşmuyorsunuz; ama ko
nuşmakta devam ediyorsunuz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — İktidar par
tisini, iktidar kanadım oluşturan partilerin, beni iç
tenlikle kabul ederek, doğru söylediğimi hiç olmazsa 
kafalarında ve vicdanlarında tartarak dinleyeceklerini 
ümit ediyordum. 

Ben, bu ilkeleri kendim keşfetmiş değilim, bu il
keleri, 1965 yılında sayın Gıyasettin Karaca keşfet
miş değildir; bu ilkeler, Cumhuriyetle birlikte 1923 
Anayasasıyla Türkiye'ye gelmiştir; ama 1977 yılında 
bu ilkelerin hafife alındığını, ilkelerin siyasî amaçlar
la yozlaştırıldığını ve ortadan kaldırıldığını görüyo
ruz. 

Güney hududumuzdaki olaylar ne ise, Edirne hu
dudundaki olaylar, Kuzeydeki olaylar da odur; model 
itibariyle bütün Türkiye'yi sarmıştır. Devlet olmanın, 
sayasal iktidar olmanın en önemli koşulu tarafsız ol
maktır, duygusal olmamaktır ve ciddî olmaktır. 

Size saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçen. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Hüseyin 

Abbas. 
Buyurun sayın Hüseyin Abbas. 
M.S.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ABBAS 

(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Memleketin çok önemli meselelerinden birisine 

parmak basmak suretiyle Yüce Meclise Güneydoğu 
illerimizin, Güneydoğu hududumuzun içerisinde is-
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raf olunan arazinin durumuna çare getirmek için araş
tırma önergesi veren değerli arkadaşlarıma huzurla
rınızda Grupumun saygılarını sunuyorum. 

Ayrıca, bu ciddî mevzuyu, yine Yüce Meclise ni-
yabeten ciddî bir şekilde araştırarak, sonuçlandır?': 
huzurumuza getiren değerli Komisyon Başkan ve üye
si arkadaşlarımıza da yine Grupumun saygılarını su-
Muyorum. ' 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi önemli meselelerin 
Millet Meclisimizin asıl vazifeleri olması lâzım ge
lir. Böylesine bir memleket meselesi üzerinde bile, 
bugün memleketin büyük mesuliyetini sayıları itiba
riyle üzerinde taşıyan iki ana partinin böyle ciddî 
meselede bile, meselenin üzerine eğilmekten daha çok, 
birbirlerine sataşmayı ihmal etmediklerini üzülerek 
müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, muhterem arkadaşlarımızın 
Yüce Meclise getirmiş oldukları araştırma önergesini 
ele alan Yüce Komisyonumuzun meseleyi birçok açı
lardan ele almak suretiyle huzurumuza getirdikleri ve 
bugüne kadar hakikaten kanayan bir yara olarak de
vam eden bu mesele üzerine, gerek Meclislerimizin, 
gerekse hükümetlerin artık eğilmesinin zamanının çok
tan gelip geçtiğini bize ihsas ettirdikleri için kendileri
ne teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün hakikaten gerek 
Suriye hududumuzda, gerekse diğer hudutlarımızda 
pek çok toprak kaybının olduğu muhakak. Bunların, 
ciddiyetle ele alınmak suretiyle daha muhkem bir şe
kilde tahkim edilerek mesafelerinin daraltılması su
retiyle, binlerce topraksız aileye toprak teminiyle 
onların geçimini temin etmek, elbette Yüce Meclis
lerin ve onun hükümetlerinin asıl vazifelerûıdendir. 

Önümüze getirilen bu araştırma önergesinin tet
kik raporu, hakikaten bizleri bu mesele üzerine cid
diyetle eğilmeye mecbur etmekte ve hakikaten vakit 
geçirmeden bu ana meselenin hal çaresini bulmayı 
bize bir vazife olarak yüklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en uzun hudut 
boyunu teşkil eden Suriye ile aramızdaki topraklar
dan kaba bir hesapla 300 - 350 bin hektar arazinin is
raf olunmasının Türk ekonomisine ne kadar büyük 
zararlar doğurduğu izahtan varestedir. Ayrıca, bu hu
dut boylarımızdaki gümrük kapılarında adeta kaçak
çılığın meşru bir hal almış olması da, bizim için üze
rinde durulması lâzım gelen çok önemli bir mesele
dir. Maalesef büyük kazaçları gümrük kapılarından 
giren veya çıkan mallardan bu işin ticaretini yapanlar 
vurmakta, asıl bundan nasibini alması lâzım gelen dev
let ise maalesef çok cüzi bir kısmını alabilmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin hudut kapı
ları, gümrük kapıları hakikaten ciddiyetle ele alınır, 
üzerinde durulur ve buralarda vazife gören insanlar 
memleket mesuliyetini müdrik, vatanseverlik ölçüleri 
içerisinde ahlâk ve fazilet duygularıyle mücehhez in-
iıısanlar olduğu takdirde, bugün Türkiye bütçesinin 
gelir hanesinin büyük bir kısmını gümrük kapıların
dan elde etmek mümkündür. 

Halbuki biz bu büyük gelir kapılarım ihmal etmi
şiz, yozlaştırmışız, onun üzerinde ciddiyetle eğilmiyo
ruz. Bunun yerine, artan ihtiyaçları karşılamak için 
milletin işçisinin, memurunun vesairesinin sırtına 
ağır vergiler tahmil etmek suretiyle açığı kapamak ^yo
luna gidiyoruz ki, bu tip devlet geliri temin etme usulü 
aslında ortaçağların bir uygulamasıdır. Modern idare 
sistemi uygulamalarında artık devlet, milletin fertlerin
den ağır vergi almak suretiyle milletin hizmetlerini 
görmek yerine, kuracağı sanayinin sağlayacağı gelir
ler ve devletin gümrük kapılarından elde edeceği ge
lirler ve buna mümasil hakikaten bugün akıp giden, 
zayi olan gelirleri tutmak suretiyle idareyi daha iyi 
bir şekilde yönetmiş olur ve memleketin ihtiyaçlarını 
karşılamış olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük kapılarında rüş
vet normal alış veriş haline gelmiştir. Yani kendi 
paylarım âdeta devletin hissesinden üstün tutmak, 
daha doğrusu kendileri hem devleten maaş almak, 
hem de gümrük kapısında giren ve çıkandan rüşvet 
almak suretiyle, bizim bölgemizde, «İki başlı Sam
sun ticareti» dedikleri bir ticaretle gayri meşru bir 
kazanç sağlanmaktadır. Bunun üzerinde hükümetle
rin, hassaten Gümrük Bakanlığımızın ciddiyetle dur
ması lâzımdır. 

Bugün dışardan gelen veya dışarıya gidenlerimiz, 
işçilerimiz gümrük kapılarından yakınıp durmakta
dırlar. Maalesef, gümrükçülerin kısa bir müddet içe
risinde, böyle önemli giriş çıkış kapılarında, kısa bir 
süre içerisinde apartman katlarına, altlarında son 
model arabalara - oğulunuıı kızının ayrı ayrı-sahip 
olduğunu görüyor, duyuyoruz. Memlekettin en yük
sek kademesindeki insanların dahi, aldığı maaşla bu
gün bir gümrükçünün, gümrük kapılarındaki güm
rükçünün, sıradan bir memurun hayatını yaşaması 
mümkün değildir. Bu hususlar, yetkilileri, daha faz
la ihmalliği devam ettirmeden üzerine eğilmeye mec
bur etmesi lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, hayvan kaçakçılığı ve em
tia kaçakçılığı, hem Güney hudutlarımızda, hem Do
ğu hudutlarımızda, hem de diğer hudutlarımızda ar
tık normal bir haldedir. Doğuda sürülerle koyunların 
İran'a, Irak'a geçirilip 1970 senesinde, Hakkâri'de 
koyunbaşına 10 lira verdiğiniz zaman istediğiniz ka
dar, binlerce koyunu Yüksekova'dan Irak veya Su
riye'ye geçirmeniz mümkün idi; bilmiyorum şimdi 
hudutlarda koyunbaşı fiyat kaça çıkîı-böylece Tür
kiye'de yetişen hayvanlar, Türk insanının faydala
nacağı yerde, komşu devletlerin faydalanmasına 
hasredilmektedir. 

Bunun için, hudut boylarında açık pazarlar kur
mak gerekir. Komisyonlarda ve Meclislerimizde ye
ri ve zamanı geldikçe senelerce bunun lafı edilmek
te, bazı önemli olayların cereyanı neticesi Yüce Mec
lislerimizde gündem dışı bahsedilmekte; fakat bu, 
sadece lafı edilmek suretiyle geçiştirilmekte, olaylar 
yine aynen cereyan etmektedir. 

Hudutboylarımıza açık pazarlar kurmak, emtia 
pazarları kurmak, yine buralarda et kombinaları kur
mak suretiyle vatandaşın hayvanını değeri pahasına 
alıp, buralarda kesimleri modern usullerle yapıl
dıktan sonra komşu devletlere değeri fiyatına satıldı
ğı zaman, hakikaten Türk dış ticaret açığının büyük 
kısmını kapayacak dövizi temin etmek mümkündür. 

Ayrıca, bu geri kalmış bölgelerimiz, gerek Gü
neydoğu, gerekse Doğu illerindeki hudut vilâyet, 
kasaba ve köylerimizin insanlarına hakikaten geçim 
yolu temin edecek, oralarda onları istihdam edebile
cek yatırımları da oralara götürmek zarureti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 800 küsur kilometre uzun
luk ve ortalama 300 metreyi bulan genişlikteki Gü
neydoğu hududuınuzdaki bu toprakların bugünkü 
haliyle, muhterem arkadaşlarımızın raporlarında be
lirttiği gibi, hakikaten biz nöbetini tutmakta, bekçili-

Değcrli arkadaşlarım, maalesef bugün duymak
tan da utandığımız, gümrük kapılarında birçok na
hoş olayların cereyan ettiği bir vakıadır. Öyle ki, 
gümrük kapılarının, oraya gönderilen memurlara yet
kili makamlarca satıldığı söylenmektedir. Bunların 
üzerinde gerek Gümrük ve Tekel Bakanlığı kendi açı
sından ve gerekse diğer, Millî Savunmamız ve İçişleri 
Bakanlığı da emniyet ve asayiş yönünden ciddiyetle 
durması lâzım. 

Bugün gümrük kapılarında, normal vergisini ver •• 
mek suretiyle içeriye girmek veya içeriden dışarıya 
çıkmak isteyen vatandaş, maalesef günlerce bekle
tilmekte, «Gir sıraya, sıran gelince çağırırız» denil
mek suretiyle, adamı günlerce gümrük kapısında 
açıkta beklettikten sonra, nihayet rüşvet vermeye mec
bur etmedikçe onun işi görülmemektedir. 
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ğini yapmaktayız. Bizim topraklarımız Suriyeliler 
tarafından istimal edilmekte, onlar faydalanmakta* 
dır. Buraya hakikaten maliyeti ne olursa olsun bir 
defaya mahsus olmak üzere yapılacak sağlam bir 
hudut ve etrafında dar bir şerit halinde bırakılacak 
emniyet kısmı, şeridi hariç, geri kalan toprakların 
derhal devlet eliyle, daha önce sahiplerinden istim
lâk yoluyla alınan toprakların sahiplerine verilmek 
suretiyle - çünkü onlar öncelikle hak sahibidirler; 
vaktinde değeri çok düşük bir şekilde onlardan alın
mıştır - onlara, onlar yoksa, onların bugünkü varis
lerine, onlar da yoksa o civarda bulunan ve toprak
sız yaşayan kardeşlerimize bugünkü Toprak ve Tarım 
Reformu uygulaması içerisinde - esasen Urfa'da ya-
pılagelmekte olan bu işlemin içerisinde - buradaki 
300 bin hektar toprak da bu vatandaşlara bırakılır
sa, bunun yalnız hektarına 1 000 lira hesabıyla, se
nede 200 milyonun üzerinde olan bu gelirin hakikaten 
modern ziraat usulleri, gübreleme, sulama vesaire ya
pılmak suretiyle çok daha, fazla, bunun birkaç misli 
gelir getireceği muhakkaktır. Böylece, memleket eko
nomisine hakîkaten büyük bir katkıda bulunulmuş 
olacak ve binlerce topraksız, işsiz, perişan halde 
kalan buradaki vatandaşlarımız da iş sahibi olmuş, 
bozuk ekonomik düzenlerini düzeltmiş, kurmuş ola
caklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların dışında en son 
bir tedbir de, yine Komisyonun teklif etiği gibi; Dev
let, örnek çiftlikler kurmak suretiyle de, buradaki 
toprakları milletin hayrına faydalı bir şekilde işlet
me haline getirebilir. Bu da yine memleket için bir 
kazanç olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele üzerinde ne ka
dar söz söylesek azdır. Mesele bellidir, yara teşhis 
edilmiştir, çareleri elbette çoktur. Bunun için, mese
leyi daha fazla uzatmadan, Meclislerimizde varıla
cak olan karar neticesi, Hükümetin gerek savunma 
yönü ile, gerek emniyet, asayiş yönü ile ve gerekse 
gümrük muhafaza yönü ile üç ayrı yönden, üç ba
kanlığı ilgilendiren bu önemli mesle üzerinde; Millî 
Savunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rının, derhal bir yetkili komisyon kurmak sure
tiyle bu işi memleket hayrına en iyi şekilde netice
lendirecek, sonuçlandıracak bir karara varmalarını 
arzu etmekteyiz. 

Bu vesile ile, bu araştırmanın hakikaten memle
ket için çok faydalı bir araştırma olduğu kanaatimi
zi tekrar belirterek, Yüce Meclise Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbas. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın siyasî par

ti yok. 
Şahsı adına buyurun Sayın Oğuz. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş

kan, önerge sahibi olarak. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, İçtüzüğümüzün 101 

nci maddesi, önerge sahibi olanlardan birinci imza
nın ilk sözü almasını amir. Zatıâlinizi müzakere baş
layınca aradım ve bulamadım. Onun için, bu sarih 
hüküm karşısında size söz verme imkânına sahip de
ğilim efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Saklı olma
sı gerekir. Takdir zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Benim takdirim değil efendim, İç
tüzüğün amir hükmü maalesef. Sizi görüştürmeyi ar
zu ederdim; ama maalesef mümkün değil. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Şahsım adı
na bana söz hakkı tanırsanız. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz şahıslan adına 
söz alan sayın üyeleri okuyayım. 

Sayın Oğuz kürsüdeler, Sayın Ahmet Şener, 
Sayın Kitaplı ve Sayın Abdi Özkök söz aldılar. Şa
si adına da iki sayın üyeye söz verme imkânına sa
hibim. 

Sizi de en son olarak kaydederim, diğer arkadaş
lar söz haklarından feragat ederlerse size sıra gelir, 
aksi halde mümkün değil. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
ben söz hakkımı sayın arkadaşıma terk ediyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Şener, oldu efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Güneydoğu bölgesinin mayınlardan arınması ile 

ilgili olarak Millet Meclisi Araştırma Komisyonu ra
porunu dinlemiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşla
rım, bîr meseleye hal tarzı bulabilmek için, evvele
mirde şu millet kürsüsünde gerçekleri ve memleketin 
ıstırabını, muhitin teamüllerini, örflerini ifade etmek
te büyük bir yarar mütalaa etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, 1956 ve 1957 yıllarında, 
millî menfaatin bir gereği, Türk milletinin huzur ve 
güveni, dış emniyeti için, zamanın Jandarma Umum 
Kumandam Hayati Ataker Paşa zamanında 850 ki
lometrelik sahayı istiap eden Güneydoğu mıntıka
sında kaçakçılığı önlemeye matuf olarak mayınlar 
döşenmiş, özel mülkiyet, şahıslara ait araziler istim
lâk edilerek, istimlâk edildiği tarihteki bedelleri mülk 
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sahiplerine verilerek, mülklerin karşılığı Hazine ta- j 
rafından ödenmek suretiyle Günyedoğu mıntıkasm-
daki arazilere mayınlar döşenmiştir. 

Şimdi mesele şu: Döşenmiş bulunan bu mayın
lar, 1956'dan bu yana kaçakçılığı önlemiş mi, önle
memiş mi? Amaca ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Bu I 
mevzuun tartışmasının yapılması gerekirken, bazı 
hatip arkadaşlar kapsam dışına, amaç dışına çıka-
rpak bazı meseleleri eleştirmede fayda mülâhaza et
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılığın önlenmesi 
maksadıyla 1918 sayılı Kanun, (Kaçakçılık) bu Ka
nunu tadil eden 6829 sayılı Kanun, 5383 sayılı Güm
rük Kanunu birtakım tedbirler vazetmiş bulunmakta
dır. Mayınlar döşenmiş, hudut karakolları kurulmuş 
ve hudut karakolları ötesinde günün muayyen saat
lerinde takat dışında devriyeler gezdirilmek suretiy
le kaçakçılık önlenmek istenmiştir. 

Mardin'in Silopi mıntıkasından Hatay mıntıkası
na kadar 850 kilometrelik saha mayınlarla döşenmiş
tir. Bu mayınlar dışında hudut karakolları kurulmuş
tur, gümrük kapıları açılmıştır. 1956'dan bu yana, 
Kaçakçılık Kanununa ağır hükümlerine, hudut ka- ı 
rakollarına ve devriye tedbirlerine rağmen, kaçakçı
lığın önlenmesi yolunda en ufak bir adım atılmış ol- I 
duğunu ileri sürmemize imkân ve ihtimal yoktur. 

Kaçakçılığı, bölgenin koşullarına, o bölgenin hu
susiyetlerine, teamüllerine ve örflerine göre iktisadî 
ve sosyal zaruretlerin bir ifadesi olarak mütalaa et
mek icabeder. I 

Bugün Güneydoğu mıntıkasında Mardin'den I 
tutun, Urfa, Antep ve Hatay'a kadar bunu mütalaa 
ettiğimiz takdirde, ilkel hayat şartlarını yaşayan 
vatandaşlarımız vardır, kerpiç duvarlar arasında ya
şayan vatandaşlarımız vardır, bir karış toprağa ihti
yacı, olan vatandaşlarımız vardır. 

Anayasamız, Türk toplumunu insanca yaşama dü
zeyine getirmek için, devletin sosyal ve iktisadî ted
birler almasını amir bir hüküm olarak vazetmiştir. 
Yine Anayasamız, toprağı olmayan ve az topraklı 
olan vatandaşlara devletin toprak vereceğini ifade et
miştir. 1946 senesinde 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu diye bir kanun meriyette idi, 1757 sa- I 
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu meriyete gi- I 
rinceye kadar. 4753 sayılı Kanuna dayanarak bu 
memlekette vazife ifa eden, sorumluluk taşıyan top
rak tevzi komisyonları, özel mülkiyete el atmak su- I 
reti ile amaca varamamışlardı. 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu da, toprağı olmayan vatan
daşlara toprak verilmesini amir kılmaktadır. ] 
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Mayınların döşenmesi gibi zabıta tedbirleri top
lumda hiç bir amaca varamaz. Bugün Güneydoğu 
mıntıkasında toplumsal ve iktisadî tedbirler alınma
dığı müddetçe, istediğiniz kadar cezaî müeyyide va
zedin; toplu kaçakçılık hükümleri meydandadır, fer
dî kaçakçılık hükümleri meydandadır; 5 sene, 10 se
ne ağır hapse mahkûm oluyor; ama buna rağmen 
kaçakçılık yapılıyor, bu bir gerçektir, bir sosyal ıs
tıraptır, bir iktisadî ıstıraptır. Şu halde, buna çare 
bulabilmek için meselenin derinliğine inmek ve va
tandaşın ıstırabım, gerçekleri yakından görmek icap 
eder. 

Bugün Güneydoğu mıntıkasında, işsizlik sebe
biyle, iş bulamamanın ıstırabı içinde 60 bin Mardin
li, Lübnan'ın Beyrut kentinde çalışmaktadırlar. Eğer 
Güneydoğu mıntıkasında üretim artırılıp, vatandaşın 
ihtiyacına takabUl eden fabrikalar kurulsaydı, ya
tırımlar gelişseydi, işsizliğe mani olacak gerekli ted-
hirler alınmış olsaydı, bugün benim 60 bin Mardin
lim Lübnan'ın Beyrut kentine gitmek suretiyle, dış 
ülkelerin hayat koşullarıyla baş başa kalmazdı. He
le Beyrut harbinin, bu vatandaşlar üzerinde bırak
mış olduğu tahribatın telafisi gayri mümkündür. 
Menkul mallar tahrip edilmiş, gayri menkul mallar 
tahrip edilmiş, Lübnan ile Türkiye arasında sosyal 
güvenlik anlaşması olmadığı için bu vatandaşlara Dev
let olarak herhangi bir imkân kapısı açamamamn ıs
tırabı ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım şu halde, arz ve talep ara
sındaki denge kurulmadığı müddetçe, ihracat ithalat
tan fazla olmadığı müddetçe, bilimsel yönden bu 
memleketin kalkınmasına hizmet edecek imkânları 
yaratmadığımız müddetçe, kaçakçılığı önlemeye im
kân ve ihtimal yoktur. Şu halde, kaçakçılığın önle
nebilmesi için Devletin mutlak surette GUneydoğulu 
vatandaşlarımızın ıstıraplarına, dertlerine derinliği
ne inmesi gerekir. Derinliğine inilmeyen bir davranış 
ve hareketin amaca varmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Bir kısım hatip arkadaşlarım Güneydoğu halkının 
tamamını kaçakçılıkla itham ettiler. 

Değil arkadaşlarım, Güneydoğu halkının tama
mını kaçakçılıkla itham etmenin manası ve anlamı 
yoktur. Ekseri % 80-% 90 kitleyi tenzih ederim 
ben, ama biraz evvel ifade ettiğim gibi, ihtiyaç, sos
yal ve iktisadî zaruretlerin tevlit ettiği sebepler altın
da kaçakçılık oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, 1 dakikanı/ var efen
dim. 
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TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bu kaçakçılığı ön
leyebilmek için Devletin gerekli tedbirleri alması ge
rekir. Üretimin artırılması gerekir, fabrikaların açıl
ması gerekir, işsizliğin ortadan kaldırılması yönünde 
geniş kapsamlı tedbirlerin ittihaz edilmesi zarureti 
mevcuttur. 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bu 850 kilo
metrelik şeridin mayınlardan arınarak, ya orada otu
ran muhtaç çiftçilere, toprağı olmayan veya az top
rağı olan çiftçilere tevzi edilmesi, 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Yasasına bir ek madde geti
rilmek suretiyle, bir tebeddülat yapmak suretiyle on
lara tevzi edilme kapısı açılmalıdır. 

Diğer yönden bir hususu ifade ederek sözlerime 
son vereceğim. 

Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi koalisyonunun, hükümet programını tetkik etti
ğiniz takdirde orada şöyle bir ibare var; «Dönemi
mizde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki mayınları 
kaldıracağız. Işıklandırma tertibatı yapmak suretiy
le Güneydoğu halkına huzur vereceğiz» şeklinde bir 
tabir bulunmasına rağmen, bu tedbirin alınması ci
hetine gidilmemiştir. Bundan sonra gelecek iktidar
ların Güneydoğu halkına huzur ve güven verebilme
leri için, bu mesele üzerinde ciddî olarak eğilmelerini 
istirham eder, Yüce Meclise şahsım adına saygılar 
sunarım. (C. G. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
Sayın Akay, Komisyon Başkanı olarak buyurun. 

10/14 NOLU MECLİS ARAŞTIRMASI KO
MİSYONU BAŞKANI SEDAT AKAY (Kocaeli) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, çok teşekkür 
ederiz Komisyon olarak; iyi olmasına çalıştığımız 
bir raporu, değerli arkadaşlarımız burada en ince 
noktalarına kadar tekrar değerlendirmek imkânını 
buldular. 

Ben birkaç noktaya cevap vermekle konuşmalar-
daki yanlış anlamaları önlemek istiyorum. Evvelâ 
raporun son cümlesini okuyorum: 

«Bütün bu tedbirlerin dışında ve hatta üstünde, 
bölgenin sosyal bünyesine faydalı olacak, ekonomik 
gücünü artıracak tedbirlerin alınabilmesini temin 
için özel bir planlama lüzumunun kabulü halinde, 
sadece Güneydoğu illerimizin değil, ülkemizin fayda
sına tarihî değerde bir hizmet yapılmış olacaktır.» 

O itibarla, raporun ekonomik tedbirlere pek te
mas etmediği şeklindeki düşünceyi, her halde rapo
run dağıtılmamış veya okunmamış olmasına hamle
diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada aslolan, Komisyo
nunuzun vazifesi, «Kaçakçılığın önlenmesi nasıl olur, 
kaçakçılık ne derece vardır, bunun sebepleri ve ça
releri nelerdir» değil, Komisyonumuza verilen görev 
«Mayınlanmış olan bu yerlerdeki sahaların, mayınla
rının temizlenmesi uygun olur mu, Mayınlan temiz
lendiği takdirde bu sahalar nasıj değerlendirilebilir», 
konumuz budur. 

Binaenaleyh, raporumuzun anahedefi bu suale 
cevap vermek olmuştur. Fakat damdan düşer gibi, 
sadece, «O sahaların durumunu nasıl yaparız» de
memek üzere, mesele etraflıca incelenmiş, neden ma
yınlandığı tespit edilmiş, bu mayınlamanın neticeye 
ne derece müessir olduğu incelenmiş ve hiç bir fay
dası olmadığı tespit edilerek; buraların temizlenme
sinde fayda vardır neticesine varılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu raporu
muzda, çok istirham ederim, katiyen bir politik dü
şünce yoktur, son derece objektif bir rapor olarak 
hazırlanmıştır, fotoğraf makinesi şeklindedir ve hay
siyetimiz bunu icap ettirir. Çünkü, Güneyde bir güm
rük devleti var, bir jandarma devleti var; bu acıdır. 
Raporumuzda belirttik; vatandaş gümrük kapısın
dan giriyor, gümrük teşkilâtı muayenesini yapıyor; 
«Yurduma döndüm, Türkiyeme döndüm» diyor; 1,5 
kilometre ötede bir bariyer, Jandarma; «Ben araya
cağım» diyor; vatandaş, «Bu da bitti, çok şükür Tür
kiyeme geldim» diyor; 15 kilometre ötede tekrar 
«Ben de arayacağım» diyor. 

Açıkça ifade edilmiştir; Jandarmanın gümrüğe 
itimadı yoktur. Çok acıdır bu, ama görülmüştür ki, 
jandarmanın da jandarmaya itimadı yoktur. Bu da 
acıdır. Sanıyorum ki, bir devlet olarak, raporumuzun 
en can alacak noktaları bunlardır. 

Milyonlarca lira harcamışız, birtakım mayınlar, 
teller, örgüler yapmışız; bir köy camiini mayınlı sa
hanın içinde bırakmışız, giren vatandaşı sayıyoruz, 
çıkan adamı sayıyoruz öbür pencereden Suriye'ye 
geçti mi diye. Ve bu milyonların içinde, 10-15 bin 
liralık bir camii yapabilmeyi düşünememişiz. 

Bu raporda, son derece acı intibalar vardır. Bu 
raporda, samimiyetle arz ediyorum, Güneydoğunun 
büyük dertleri vardır. Eğer, bir gün gelir ilgililer bu 
raporda bir şey ararlarsa, zannediyorum büyük me
seleler bulacaklar ve Güneydoğunun kaderine eğil
mek için bu raporu mutlak bir vesile sayacaklardır. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Akay. 

— 166 — 



M. Meclisi B : 66 22 . 3 . 1977 O : 1 

Buyurun sayın Bakan, Hükümet adına söz isti
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 

Değerli arkadaşlarımızın, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince vermiş oklukları önerge üzerine 
Meclis Araştırması yapılmıştır. 

Komisyon büyük bir dikkat, büyük bir titizlik 
içerisinde ve vukuf ile hazırlamış olduğu raporu Yü
ce Heyetinize sunmuştur. Yüce Heyetinizde rapor 
ayrıca okunmuştur ve okunan rapor üzerinde mü
zakereye geçilmiştir. 

Ancak, konuya girmeden şunu ifade etmek isti
yorum ki; bu kadar büyük bir vukuf ile hazırlan
mış ve gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gemiz için büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan böy
le bir araştırma önergesinin üzerinde kürsüye çıkan 
hatipler memleketin gerçek ihtiyaçları olan konu
lar üzerinde hiçbir fikir teatisinde bulunmamışlar, 
ancak duygusal, geçmiş günlere, yıllara dayanan 
iğbirar ile, husumet ile içlerinde ve duygularında 
besledikleri düşünceleri fırsat buldukça huzur
larınızda, sözde bir şey yapacağım, bir şey söyleye
ceğim gayesi içerisinde ifadeyi meramda bulun
muşlardır. Bunlar Türkiye'ye çözüm getirmez. Bun
lar bu Mecliste bir hizmet olarak telâkki edilmez 
ve edilmemelidir. 

Saym Ölçen konuşmasında vt sayın Demokra
tik Parti Grupu adına konuşan arkadaşımız da da
hil omıak üzere «Hükümet burada yoktur, bu ko
nu İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanağı ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilendirir. Onların 
burada olup, bu konular üzerinde Meclis müzake
relerini takip etmeleri lâzım gelir. Onların da Mec
lisi aydınlatmaları icap ederdi» diye görüşler ileri 
sürdüler. 

Gerçekten doğrudur. Yani bu fikre karşı gel
mek de mümkün değildir. Bu araştırmada kendi 
bakanlıklarıyle ilgili olan ve mesuliyeti tahtında 
daha faz'a kendilerine raci olması gereken bahis
ler hakkında Bakan arkadaşlarımız burada bulun
sa, bu konulan inceleseîer, dinleseler, şüphesiz ki 
daha iyi olur. 

Meclisin gündemi bütün bakan arkadaşlarımızın 
önündedir. Gelip gelmemeleri, kendi takdir ölçü
lerinden ziyade, kamusal bir hizmet gören bakan
ların bir gün içerisinde çok değişik, çok daha faz-
îa hizmetleri olabilir. Bir başka hizmet, başka bir 
hizmetin zamanında yerine getirilmesine engel o!a-

I bilir. Bunları bu ölçü içerisinde de değerlendirmek
te fayda vardır. Ancak, ne var ki Devlet Bakam ola
rak Yüce Mecliste, Meclisle Hükümet münasebet
lerini ve ilişkilerini takip etmek üzere görevlendiril
miş bir arkadaşınız, Meclisin her gününde ve saatm-
da huzurlarınızda ve hizmetinizde bulunmak üze
re hazırdır. Huzurlarınızda ve hizmetinizde bulunan 
bir arkadaşa siyasî iğbirar sebebiyle geçmiş kin 
ve husumetlerini, akıllarına geldiği her dakikada, 
fırsatı ganimet bilerek, burada yakışücsız sözleri 
sarf etmenin Yüce Meclisin mehabetine ve söy
lemiş olduğu grupun da büyüklüğüne, şerefine, sa
nma ve onun da mehabetine yakıştıramadığımı da 

ifade etmek isterim. 
Böyle şeylerle öç alınamaz. Şereflere tecavüz 

ederek, hakaret ederek, küfrederek, hele söverek 
sayarak hiçbir yere varılamaz. Allah, başta ben ol
mak üzere öyle bir şeyi hiç kimseye nasip etme
sin arkadaşlar. Yani bugün ilgili üç bakan burada 
yoktur diyen, feveran koparan ve dolayısıyle geç
miş husumetlerim bahane ederek burada söyleyen 
arkadaşlar acaba ne söylediler? Gümrük ve Tekel 
Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı bu
rada olsalardı bu konuşmalarından nasıl bir nasip 
alacaklardı, hangi hizmetin kendilerine taallûk et
tiğini; İçişleri, MilB Savunma ve Tekel bakanlıkla
rı, hudut bölgelerinde, araştırma konusu olan bu 
bölgelerde hangi hizmetin, hangi noktasında, han
gi mesai sathiyesi içerisinde, hangi görevi, kcn-

I dilerine ait olan görevlerin yapmadığını veya yap
ması lâzım geldiği hakkında ne söylediler? İğnenin 
ucu kadar veya fındık kabuğunu dolduracak dere
cede tek bir şey söylemediler. Ne söylediler?... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hiçbir şey yapmadık
larım, hiçbirini yapmadıklarını söylediler. 

BAŞKAN — Saym Özkök, müsaade edin efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu şekilde 
eüeştiri Hükümetten gelmez saym Karaca, lütfen 
kürsüyü böyle işgal etmeyin; Hükümetsiniz yani... 

BAŞKAN — Saym Ölçen, lütfen efendim.. Sa
yın Ölçen, lütfen müdahale etmeyin efendim, lütfen 
müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Saym Ölçen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde veya Türkiye Büyük Meclisinin Millet 
Meclisi kanadında 16 yıldan beridir milletvekilliği 
yapan bir arkadaşı, içinde beslemiş okluğu duygu-

I Harının tesiri altında yaralayabilmek veyahut da kö-
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tu duruma düşürebilmek için burada çıktı, söyle
ye söyîeye; «1975 yılında Gıyasettin Karaca, kür
süye çıkıp da yapmış okluğu konuşmada, karakol
da bir vatandaşa atılan dayağın meselesini kürsü
ye getirdi» diyerek, mal ve can emniyetinin Anaya
sanın teminatında olması gerektiğini ifade buyur
dular ve sonunda da Ölçen «Sayın Gıyasettin Kara-
ca'nın bu söylediği sözlere aynen iştirak ediyorum» 
dedi. İştirak ediyorsun ama, Gıyasettin Karaca 1965 
yılında hangi sözü söyledi ise, bugün kendi grupun-
dan kürsüye çıkıp da gündem dışı konuşma yapan 
arkadaşa karşı da aynı şeyi söyledi; bu hareketle
rin, bu olayların tamamının karşısındayız, hiçbirini 
tasvip etmiyoruz, hiçbiri doğru değildir. Demok
ratik bir hüviyet içerisinde, Cumhuriyet hükümet
leri, bağımsız mahkemeler, zabıta kuvvetleri ve ye
terli müesseseler kanunî görevlerini yerine getir
mek suretiyle bu hizmetlerini ifade etmektedirler de
dim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Ölenlere ne 
oluyor? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, 16 yıl içerisinde, araya araya, 
taraya taraya hiçbir şey getiremedi, neticede söyledi
ğim sözle de yüzde yüz mutabık olduğunu söyle
yen bir arkadaş, acaba o kadar zahmet edip de 16 
yıl bu Mecliste çalışan bir arkadaşın, 1965 yılında
ki bir Meclis zaptındaki konuşmasını çıkarıp da 
okuduktan sonra da» «Kendisine hak veriyorum, tas
vip ediyorum, ben de kendisiyle beraberim», deme
sinin ne anlamı var? Bununla kimi küçültmek veya 
kimi büyütmek istediler? Bu 1965 yılma ait zabıt
ları sayın arkadaşım nüfus cüzdanı gibi taşıyor üze
rinde, aman sakın kaybetmesin, lâzım olur... 

Demek ki ben 16 yıllık hizmetim içerisinde bu 
Meclis kürsüsünde, bunun dışında dile getirebilecek
leri hiçbir şey söyleyememişim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, günâh çıkarmaya benziyor bu konuşma. Ko-
nuyle ne alâkası var efendim?. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kiliseye git
sinler. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Kiliseye giden de belli, camiye giden 
de belli. Allahıma şükür olsun, kilisenin de caminin 
de müşterileri bellidir, tarife ayan istemez. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Günâh çı
karıyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın öztunç, dinli
yorum efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, Mecliste, eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa, bütün kurulan hükümetlerin içerisin
de, Meclis münasebetlerini tayin ve tespit etmek 
üzere birer Devlet Bakam görevlendirilir. Hatırım
da kaldığı kadarıyle Sayın İsmail Arar Devlet Ba
kanı olarak, Meclis ve Hükümet münasebetleri için 
Mecliste görevlidir. Sayın Doğan Kitaplı görevli
dir. Son olarak, eğer hatırımda yanlış kalmadıysa, 
Sayın Ecevit Başbakan olduğu zaman, Sayın ve de
ğerli arkadaşımız İsmail Hakkı Birler'e, Devlet Ba
kanı olarak Meclis - Hükümet münasebetleri ara
sında görev vermiş, muhaliflerin ve muhalefet par
tilerinin sözcülerinin, Meclislerin her iki kanadın
da yapmış olduğu konuşmalar ve hükümetlerin bu
lunmadığı sıralarda Meclislerde Hükümeti temsil 
etmek üzere Sayın İsmail Hakkı Birler, her zaman 
için bu kürsüye çıkmıştır ve orada da oturmuştur. 
Arkadaşımıza, hizmet etmiş olduğu bu görevinden 
dolayı, yine Allaha şükür olsun, kendini bilen, mev
zuatı bilen arkadaşlarımızın hiç birisi bu derece, 
söylenmemesi lâzım gelen, bu çatı altındaki insan
lara yakışmayan sözlerdir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — İki de bir Al
lah'tan bahsediyor. 

BAŞKAN — Efendim, sizden izin mi alacak 
Allah'ı kullanıp kullanmamak için. Lütfen oturun 
ve dinleyin. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Yerli yersiz, 
bu kadar da olmaz ki. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi, sayın arkadaşımız, yedek par
ça... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kimseden icazet almakla mükel
lef değil. Hatipler fikrini söyler, siz de dinlersiniz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamîa) — ... Demek ki, Sayın İsmail Hakkı Bir-
ler'i de yedek parça bir bakan olarak telâkki etmiş 
olduklarını burada ifade buyurmuş oldular. 

Şimdi arkadaşlarım, biz bu araştırmanın rapo
runu inceledik. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sizin gibi Al
lah'ı inkâr mı etsin? 

BAŞKAN — Sayın Özçelik... 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Bu raporda Hükümet olarak, elbette 
bizim üzerimize düşen görevler ve hizmetler var
dır. Üzerimize düşen bu hizmetleri ve görevleri ye-
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rine getireceğiz, kusur etmemeye çalışacağız; ama 
sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Kilis'te 
kaçakçılık olduğunu... (Gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ayıp yahu sa
yın özçelik. 

BAŞKAN — Beyefendiler, Sayın Özçelik, Sayın 
Türkcan; sohbet edecekseniz lütfen dışarıda edin. 
Evveîâ, Hükümet adına bir bakan konuşuyor, lüt
fen saygılı olun ve bir rapor müzakere ediliyor, ra-
porrun müzakeresi dinleniyor. Karşılıktı bu şekilde 
konuşma hangi İçtüzükte yazılı? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, sayın Cumhuriyet Halk Parti
si sözcüsü, bugün Türkiye'de sigara kaçakçılığı ol
duğunu, halen Kilis'te kaçakçılığın devam ettiğini, 
Amerikan pazarlarında kaçak mallar bulunduğu
nu ifade ederler... 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Amerikan pa
zarları demedim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Ve düzenin de bozukluğundan şikâ
yet ederler. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Doğru. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Tabiî doğru. Bu doğrunun yanında 
yanlışlar var, onu söylemek lâzım. Birkaç defa söy
lediğimi tekrar edeyim. 

Bir insan, bir insana kusur atfederken, o kusur
la kendisinin malûl olmaması lâzım. Eğer bu ku
sur ile o insan malul ise, onu söylemesi yakışıklı ol
maz. 

Şimdi, Sayın Ecevit Başbakan olduğu zaman, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu grupu vardı; Kilis' 
te kaçakçılık ve Kilis'te bugünkü satılan mallar, 
mağazalar, müşteriler, şahıslar yok muydu? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O vakit biz 
Kıbrıs'la uğraşıyorduk. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Vardı. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani sizin 
25 yıldır üstesinden gelemediğiniz işleri biz 7 ayda 
yapalım değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Öl
çen... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne biçim ko
nuşuyorsunuz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Demek ki... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz o kadar 
iktidarda kaldınız, 25 yıldır ne yaptınız, hangi ka
çakçılığı önlediniz? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İnsaf, 7 ay
da ne yapılabilirdi? 

BAŞKAN — Sayın ölçen, Sayın Öztunç, lüt
fen efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu kürsü 
mugalâta yeri değil Sayın Başkan. Bakanın kendi
si malul. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, saym Ölçen, lütfen 
efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakanın ken
disi malul. Malul olmakla hiç kimseyi itham ede
mez Saym Bakan. Burası küfür yeri değil. 

BAŞKAN — Ben bir küfür tespit etmedim Sa
yın ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gitsin de 
Amerikan sigaralarının nerede satıldığını görsün
ler. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Ölçen, siz bunla
rı ifade... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ortaklarının 
isimlerini de biz burada ifade ederiz. 

BAŞKAN — Siz ifade ettiniz bunları Saym Öl
çen konuşmanızda. Şimdi Sayın Bakan da cevap 
veriyor efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani bir ba
kan artık konuları bu kadar suiistimal edemez bu 
kürsüden. 

BAŞKAN — lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi, kaçak sigaranın satışından 
bahsederler arkadaşımız. Acaba Sayın Ecevit'in 
Başbakan olduğu zaman Türkiye'de; İstanbul'da, 
Taksim'de, Beyoğlu'nda, Kızılay'da kaçak sigara 
satılmıyor muydu? Satılıyordu. (C. H. P. ve A. P. 
sıralan arasında gürültüler) 

Amerika pazarları yok muydu? Vardı. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Neyse, isim ver

seler ya? 
BAŞKAN — Saym Özçelik, lütfen. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Kilis'te kaçak mal satışı yok muydu? 
Vardı. Niye önlemediniz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Amerikan 
pazarlarından bahsetmedim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Niye önlemediniz? Şimdi, sebebi var
dı. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, siz de lütfen cevap 
vermeyin ki, yeni sataşmalar olmasın. Lütfedin. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — O hırsızlık
ların içinden nasıl çdtacaksuıız? 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, lütfedin efendim. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sahte sunta 
ve mobilyaları Kıbrıs'a kim ihraç ediyor? (Gürültü
ler) Söyle... 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Öztunç... (Gü
rültüler) 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Siz ihraç edi
yordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, Sayın Ölçen, Sayın 
Kitapla... Sayın Kitaplı, Hükümetinizin Bakam ko
nuşuyor. Bana saygınız yoksa Hükümetinizin Ba
kanına saygılı olun lütfen. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — O konuşursa 
biz de konuşuruz tabiî. 

BAŞKAN — E, konuşmaya devam ederseniz 
bu iş yürür mü? 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Durmadan ye
rinden konuşuyor, imtiyazı mı var? 

BAŞKAN — Kimsenin imtiyazı yok. Oturun ye
rinize, kimsenin imtiyazı yoktur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hırsızları koî-
lamayalım, hırsızları kollamayalım. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, Mitfen. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sunta olayı ki

min zamanında oldu? 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Kendi yolsuz

luklarınızı kapatmak için gürültü çıkarıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Kitaplı, Sayın Cesur. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, hırsızlık kelimesinden niye alınıyorlar? (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, lütfen efendim. Bu 
şekilde karşılıklı konuşursanız, bu müzakere de
vam etmez efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Çanak tut
masınlar efendim. 

HALİL KARAATLJ (Bursa) — Sen çanak tu
tuyorsun. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kimin Baş
bakanı hırsızlıktan yargılanıyor, kimin hükümetinin 
üyeleri hırsızlıktan yargılanıyor. (A. P. ve C. H. P. 
sıraları arasında gürültüler) 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını'.. 
A.. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hırsızlık 

yaptıracaksınız... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Sayın Öz

tunç, Sayın Kitaplı, eski parlamenterler, Hükümet
te görev almış arkadaşlarsınız; hangi İçtüzükte, 
böyle karşılıklı konuşma yazıh. Hem, Hükümeti 
temsikn bir Sayın Bakan konuşurken, bu şekilde, 
müzakerelerin devamına siz, kendi kendiniz razı 
ojursa, devam buyurun. Lütfen... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
haklısınız, şimdi Hükümetin Başkanı konuşsun... 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet konuşur. 
Sayın Kitaplı, size söz mü verdim ki, ayağa kal

kıp... Yani, tekrar mı söyleyeyim? 
Sayın Ölçen, Sayın Kitaptı, lütfen efendim... 
Lütfen Sayın Ölçen, oturun yerinize. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Olur mu ya

ni, olur mu? 
BAŞKAN — Yani... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakan, Hü

kümet olarak konuşuyor. O kitlenin, o vakarın için
de hesap vermeye niyeti yok. 

Maha'i'e kahvesinde konuşmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öîçen, Mitfen efendim... 
Sayın Ölçen, sayın hatibin konuşmalarını dik

katle dinliyorum. İçtüzüğe, Meclis mehabetine uy
gun bulmadığım bir hususta, müdahale ederim; 
kimsenin ikazına gerek yok. Ancak, rica ediyorum, 
tasvip etmediğiniz sözlere de yerinizden itirazla 
mükellef değilsiniz. Lütfedin dinleyin. Sizin biraz 
evvelki konuşmanızda da, diğer sayın üyelerin tas
vip etmediği sözler olmuştur; ama fazlaca itiraz 
eden de olmadı. Lütfen, bu müzakereyi bitirelim 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, «Kilis' 
te kaçakçılık vardır, sigara kaçakçılığı vardır» sö
züne karşı... 

ALİ NECAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yok mu di
yelim yani? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — ... Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu 
zaman Kilis'te kaçakçılık vardı. Sigara kaçakçılığı 
o gün de vardı dedim: Bana, oturdukları yerden 
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ttttıkları cevapta, «Bizim zamanımız kısaydı, 10 ay
lık bir zamanda bunların önlenmesi mümkün ol
mazdı»! dediler. 

Doğrudur, doğrudur; olmayabilir. 
ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Önleseydiniz; biz mi 

yaptık? 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Devamla) — Şimdi bir şey sormak lâzım: 10 aylık 
zaman içerisinde, Kilis'te de, birçok yerlerde oldu
ğu gibi, sigara kaçakçılığı da, Amerikan sigarası ka
çakçılığı da devam ettiğini de ifade ettiklerine gö
re, bu sigara kaçakçılığının Kilis'teki ve diğer yer
deki kaçakçılığın önlenmesi için, acaba 10 aybk 
Başbakanlığı ve Hükümet olduğu sıralarda bunun 
önlenmesi için hangi tedbiri aklılar, hangi kanun 
tasarısını Meclise sundular da, biz onu takip etme
dik de yarım bıraktık? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Önlediniz, önlediniz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Bu kaçakçılığın önlenmesi için aldık
ları hiçbir tedbir, hiçbir öneri yoktur. 10 ay içinde 
hiçbir tedbir alınmazsa... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hükümetin kendisi ted
birdir. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Hiçbir tedbir alınmazsa, artık başka
sına, «Kaçakçılık, zamanında yapılıyor» diye iza
fe etmesini de doğru bulmuyorum. 

ABDI ÖZKÖK (Bolu) — Hükümetin kendisi ted
birdir. 

BAŞKAN — Sayın Özkök, îütfen efendim... 
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 

(Devamla) — Konuşmamı bitiriyorum efendim... 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — O zaman, 
kaçakçılık yapmakta haklısınız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kaçakçıları af
fettiniz af kanunu ile. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Hırsızlık hır
sızlıktır, yani hırsızdan hesap sorulsun. Hırsızlığın 
zamanı olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... Sayın Türkcan... Efen
dim, lütfedin... 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi esas 
konu, araştırmadaki esas konuya arkadaşlarımız 
girmediler. Yalnız Komisyon sözcüsü temas etti. 
Yani, bu, mayınlanmış, olan saha, Suriyelilerin isti
fadesine terkedilmiş olan bu sananın, acaba, temiz
lenmesi mümkün mü? Temizlenirse, o .bölgede yaşa

yan vatandaşlarımızın, bunun üzerinde tarımsal yön
den, vesair yönden istifade etmeleri ne dereceye 
kadar mümkün ohır? Bunun için ne gibi tedbirler 
alınması lâznn gelir? Konu budur. Bu konuların hiç 
birisine temas edilmemiştir, bu konuların hiçbirisi
ne cevap verilmemiştir. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Hükümet yok da, onun 
için. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Devamla) — Şimdi, Anayasanın 88, İçtüzüğün 102 
nci ve 103 ncü maddelerine göre Araştırma önerge
sinin burada müzakeresi yapılmıştır. Müzakeresi bi
raz sonra tamamlanacaktır. İçtüzüğün amir hüküm
lerine göre, bunun neticesinde bir oylama yoktur. 
Bu derece Genel Görüşme niteliğindedir. Genel Gö
rüşme niteliğinde olan bu araştırmada, gerek ra
porda ileri sürülen hususlar ve gerekse sayın mil
letvekillerinin yapmış olduğu konuşmalarda ileri 
sürmüş olduğu fikirler içerisinde bir kanun tek
lifi yapılması lâzım gelen bir konu varsa, bu, par
lamenterlere düşer. Hükümet tarafından bu verilen 
bilgilerin ışığı altında yeni tedbirlerin alınması bir 
kanun ile gerekiyorsa, bir kanun tasarısı hazırSamak 
Hükümete düşer. Bunun dışında, bu araştırma ne
ticesinde yeni bir suç, yeni bir olay meydana çık
mışsa ortaya çıkan bu suç ve olay hakkında so
ruşturma açılmasını talep etmek yüce parlamenter
lere ve gruplara düşer. 

Bunun dışında, ilgili bakanlıkların herhangi bi
risinin bir kusuru, bir terahisi varsa, sözlü veya 
yazılı soru sormak görevi yüce parlamenterlere dü
şer. Bunun dışmda, Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 
de 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince yapılabile
cek hiçbir işlem yoktur arkadaşlar. Bunun ışığı al
tında meseleleri müzakere ederek değerlendirmek 
lâzımdır. 

Sayın Başkan konuşmamın bir yerinde Saym Öi-
çen'e cevap verirken, «Yapmış olduğu konuşma
larda bir hareket unsuru, bir şey görmedik», dedi. 

Sayın Ölçen, «Bana bir söz sarf etti» veya «Ha
karet şeklinde konuştu»! diyor. 

Böyle bir şey yoktur. Ben diyorum ki, kaçakçı
lığı veyahut da bir Devlet Bakanının burada bulun
masını kusur izafe eden bir siyasî grupun, daha. 
evvelce bu işlemlerin kendi zamanlarında cereyan 
etmemesi lâzımdır. Bu bir kusurdur, bu bir hata
dır. Böyle bir kusuru ve böyle bir hatayı daha ön
ce kendilerinde veya nefislerinde tekrar etmiş olan 
bir kimsenin, başkasını bununla kusurlu olarak ma
lul görmesi doğru değildir demiştim. 
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Konuşmam bundan ibarettir arkadaşlarım. 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunanın, (A, P. sı

ralarından alkışlar) 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan sorum var. 
BAŞKAN — Efendim, böyle bir müessese yok. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Kendisi söyledi, «Soru 

sorsunlar» dedi. 
BAŞKAN — Yok Sayın Özkök, buyurun. 
Şahsınız adına Sayın Yılmaz, buyurun. Süreniz 

on dakikadır. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir Hükümet ken
di sıraları içerisinde, kendi vatandaşlarının ömür bo
yunca sakat kalmasını veya ocaklarının sönmesini 
doğuran gayri insanî, çağdışı ve sadece ve sadece 
savaşlarda düşmana karşı ancak kullanılabilen ön
lemleri almamıştır, alamamıştır; ne yaptığını bile
meyen Hükümetimiz hariç. 
f,»j * - • • 

Bu, gerçekten eîem verici bir şeydir. Mayınla
nıl bu sahaya döküldüğü andan bu yana, özellikle 
bu mayınları kaldırabilme olanaklarına sahip olan 
hükümetlerin, o bölge halkına karşı duyduktan 
kuşkuların bir simgesidir bu. Toprakları toprak 
reformu rayına henüz oturtulmamış bulunan Tür
kiye'mizde 375 bin dekarlık verimli bir toprağın 
topraklarımızdan koparılmasına hâlâ göz yumul
ması, M.C. Hükümetinin içinde bulunduğu çelişki
leri gösterir. 

Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve onbinlerce 
ailenin geçimini sağlayabilen, bir nevî milyarlık bir 
hazinenin yabancı bir devletin vatandaşlarının isti
fadesine terk edilişini cidden izah etmek güçtür ve 
mümkün değildir. 

Güneydoğu halkının ve doiayısiyle Devletin bü
yük bir gelir kaynağı olan, Avrupanın küçük bir 
devleti kadar saha kaplayan bu altın fışkıran top
rakların, dev?et üretme çiftliklerinin kurulmasıyle, 
Devletin veya topraksız veya az topraklı köylülerin 
istifadesine sunulma zamanı gelmiştir ve bu zaman 
geçmiştir bile. 

Değerli arkadaşlar, kaçakçılığın, zecrî polisiye 
tedbirlerle önlenemediği bir gerçektir. Bu bölgede 
bu zecrî tedbirler yerine, ancak ve ancak sosyo -
ekonomik tedbirlerin komılmasiyle kaçakçılığın ön
lenebileceği gerçeği üzerinde tüm partilerin ve Hü
kümetin uzlaşması gerekir. 

Benim, bu bölge halkımın yaşantısına uyduğu 
için bu kürsüden daha evvel verdiğim bir misali 
yine vermek gereğini duyacağım. Çünkü, halkımın 
kaçakçılık yapma gereğini, vereceğim bu misal ile 
burada onlara haklılık kazandıracağı için bu mi
sali vereceğim. Hepinizin bildiği üzere, Fransa'da 
ekmek çalan bir hırsızın, muhakemesi sonunda, aç 
kafan ailesine, işi olmadığı için, hiçbir geliri olma
dığı için ve Fransa'da da kendisine herhangi bir iş 
verilmediği için, aç kalan çocuklarını doyurmak 
için firma gidip bir ekmeği çalan hırsızın, o za
manın hâkimi, Hâkim Mc Naut tarafından beraat 
ettirilişini hukuk kitaplarından hepiniz hatırlarsı
nız. Fransız Hukuk Tarihine altın sayfalarla geçen 
bu karar aynen şöyle der; «Kendi kusuru olmaksı
zın aç kalan bir kişinin bu fiilî suç değildir. Suç
lu olan, kusuru olmaksızın vatandaşı aç bıraktıran 
topüumdur; hükümettir»,. 

Sayın arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz, bir hır
sızlığın cezası nihayet üç aydır, beş aydır, altı ay
dır; benim halkım, ömür boyunca yaralanmayı gö
ze alıyor; benim halkım, ölmeyi göze alabiliyor; 
karısını dul, çocuklarını yetim bırakmayı göze alı
yor ve burada suçlu hâlâ kendisi oluyor. 

Eğer, hukuk prensiplerinde bir genellik varsa, 
içtihatlara uyma gereği varsa, kendi kusuru olma
dan işsiz kalan bir vatandaşın, o bölge halkının bir 
yurttaşı, aç kalan çocuktan için kaçakçılık yapı
yorsa, suçlu, bu kaçakçılığı yapan oradaki vatan
daş değildir; suçlu, o kaçakçılığı yapan kişiyi ölüme 
icbar eden toplumlardır ve gelmiş geçmiş hükü
metlerdir. 

HALÎL KARAATLI (Bursa) — Ecevit dahil. 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Arkada

şım oradan devamlı olarak Ecevit'ten bahsederler. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Parti
si Hükümeti hiç olmazsa o zamanın hükümeti ola
rak, bu mayınların gereksizliğine inanmış ve ma
yınlanmış olan bu toprakların arıtılarak, işler ha-
Be, vatandaşın ve Devletin istifadesine sunulma ge
reğini duymuş ve bunu programına atmıştır. 

Sizin Adalet Partisi ve Hükümeti, niçin bu gereği 
duymamıştır şimdiye kadar? Ama, attı yedi aylık bir 
süre içerisinde Kıbrıs olaylan vesair diğer olaylar, 
ne yazık ki, Ecevit Hükümetinin bu planım uygula
ma fırsatını kendisine veremedi. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı olay 1972 yılın
da Konya'da da oluyor: Konya'da soğuktan don
makta olan bir ailenin reisi, evine giderken, odun-
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suzluktan, ateşsizlikten çocuklarının son derece ıs
tıraplı hir şekilde donma tehlikesiyle karşı karşı
ya kaîdığını görür. Hemen kulübesinin karşısında
ki apartmanın duvarında yükselen odun yığınların
dan birkaç odunu getirip yakmak gereğini duyar. 
Bunu alırken yakalanır, mahkemeye götürülür. Ha
tılımda kaldığına göre, Yargıtay içtihadının tetki
kinde - hâkimin ismi Şerafettin beydir - son dere
ce âdil bir karar verir o hâkim. Zaruret içerisinde 
yapılan bu fiilî asliye ceza mahkemesi suç te'âkki 
etmiyor ve beraatine karar veriyor. 

Şimdi görüyoruz ki, Fransa'yı da bıraktık, Tür
kiye'de bile, kânunlar ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı 
tatbik edilmektedir. Aynı vatandaş, (Güneydoğuda
ki vatandaş, aç olan çocuklarının maişetini temin 
için, ya mayın tarlalarından geçerek yaralanmak, öl
mek gereğini duyuyor veyahut da yakalanıyor; üç 
seneye, beş seneye, on seneye mahkûm oluyor. 

Halikına güvenemeyen bir Hükümete halkının gü
vence beslemesi düşünülemez arkadaşlarım ve Hü
kümetin şahsında Devlete olan güvencesi de elbette 
ki, sarsılır. 

Türkiye'de kaçakçılığın cezası, 1918 sayılı Ya
saya göre, 25 nci madde gereğince, münferit ka
çakçılık ise 1 sene, toplu kaçakçılık ise, aynı Ka-

Gündemlmizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleri 
Bölümü» nün 1 nci sırasında yer alan, 332 sıra sa
yılı, 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 
1 nci ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı-' 
simin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum: Raporun okunmamasını 
kabul edenler... Etmeyenler». Raporun okunmasına 
gerek olmadığına karar verilmiştir. 

(1) 332 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

nunun 27 nci maddesi gereğince 5 senedir. Gelin 
görün ki, Güneydöğu'da kaçakçılığın cezası, mayın 
tarlalarından geçme olduğu için, ya yaralamadır 
ömür boyunca veyahut da ölmedir. 

Adaletsizlik burada da gözler Önüne sergilen
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanız kal
dı efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Güneydo
ğuda kaçakçılığın cezası maalesef ölümdür veyahut 
da hayat boyunca yaralamadır, sakat kalmadır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken şu
nu söyleyeceğim: Halcinin gereksiz ve sebepsiz ola
rak yaralanmasına, ömür boyunca sakat kalmasına 
ve ölmesine göz yuman bir Hükümet, seçimlerde o 
bölge halkının sert şamarım elbette ki, yiyecektir. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Değerli arkadaşlar, 10/14 esas numaralı Mec-
Ms Araştırma Komisyonunun, 451 sıra sayılı raporu 
üzerindeki Genel Görüşme tamamlanmış ve bu ko
nuda Meclisimizce bilgi edinilmiştir. 

Oy kullanmayan sayın üye kaldı mı efendim?.. 
Kalmadı. Oy kullanma işlemi bitmıiştir. 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci 
ve 1587 Saydı Nüfus Kanununun da 62 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24.2vl972 tarihM ve 1543 Sayılı 
Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Nüfus kütüklerini yeniden düzenle
mek amacıyle gerekli görülen yerlerde nüfus yazımı 
yapıhr. 

Yazımın yapılacağı yer ve tarihler İçişleri Bakan
lığınca tespit ve ilân olunur. 

İçişleri Bakanlığı, kütüklerin yeniden düzenlen
mesi sırasında bu Kanunda öngörülen veya ihtiyaca 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) (1) 

BAŞKAN — Şimdi kanun teklif ve tasarılarının 
müzakerelerine geçiyoruz. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde grupları adına 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şâhsı adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
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göre yönetmeliklerle tespit edeceği diğer usul ve I 
esasları uygulamaya yetkilidir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı 

Nüfus Kanununun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmiştir: 

Madde 62^ — Evlenen her erkeğe bir aile cüz- I 
dam veriKr. Her aile reisi aile cüzdanı almaya ve I 
aile fertlerinin şahsî ve medenî hallerinde meydana I 
gelen değişiklikler ile yeni doğan çocuklarım bu I 
cüzdana işletmeye mecburdur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce evlen
miş olanlar istedikleri takdirde nüfus idarelerince I 
kendilerine bir aile cüzdanı verilir. I 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

3 ncü maddeyi okutuyorum: J 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe igirer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü- j 

rütür. I 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz edi-
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17.7.1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü j 
maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 
4 arkadaşının, 11.7.1972 tarihli ve 1606 sayılı Ka- j 

nunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. 
(2/59, 2/590) (S. Sayısı: 318) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki 
318 S. Sayılı kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra-
porunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz edeceğim: Raporun okunmamasını iste
yen üyeler... Okunmasını isteyenler... Raporun okun
masına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye ve 
sayın parti grupları?.. Yok. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

17.7.1972 Tarihli ve 1610 Numaran Kanunun 24 ncü 
Maddesine Ekli 4 ncü Bendin ve 11.7.1972 Tarihlî 
1606 Sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 17.7,1972 tarihli ve 1610 numaran 
Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bent aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

4. — özel kanunların bina ve arazî vergilerine 
ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31.5.1963 ta
rihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan millet
lerarası antlaşmalarla tanınan muaflık ve istisna hü
kümleri ile, 11.7.1972 tarihli ve 1606 saydı Kanun
la tanınan muaflık hükümleri saklıdır.) 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 11.7.1972 tarihli ve 1606 sayılı 

Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Ha
va Kurumu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
resmî darülaceze kurumları; kendilerine tereddübe-
den vergi, harç ve resim mükellefiyeti kurumlara 

(1) 318 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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aidolduğu hallerde bütün vergilerle, harçlardan, re
smilerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

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

Çerçeve madde 2'nin içindeki 1 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Kanunlarla veya imtiyaz sözleşme

leri ile Türkiye Kızılay Derneğine, Türk Hava Ku
rumu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile resmî 
darülaceze kurumlarına sağlanan gelirlerden Hazine 
hissesi veya inhisar Resmî alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen 1 ve 3 ncü maddeyi içine alan 
çerçeve 2 nci maddeyi oylamuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanun 17.7.1972 tarihinden iti

baren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanun, akçeli olması nedeniyle açık oylamaya 

tabidir. Gelecek birleşimlerde açık oylama işlemi 
yapılacaktır. 

3. — 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) (1) 

(1) 362 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında yer 
alan 362 S. Saydı Kanunun mzUakeresine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet?.. Yerlerin-
deler. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çok önemli 
bir konudur Saym Başkan, onun için ben, okun
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim, hangi isti
kamette oy tecelli ederse, ona göre işlem yaparız. 

Önce, aykırılık nedeniyle, okunmamasını oyla
rınıza sunacağım: Raporun okunmamasını isteyen 
Sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar.. Okunması
nı isteyenler... Raporun okunmamasına karar veril
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 468 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dan- Kanun Teklifi 

Madde 1. — 12.5.1964 tarihli 468 numaralı Ka
nunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesini sağlamak üzere, 
Cumhuriyet Senatosunca seçilecek 15 Cumhuriyet 
Senatosu üyesi ile Millet Meclisince seçilecek 35 mil
letvekilinden ibaret bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu ku
rulmuştur. Bu Karma Komisyon üyeleri, iki yasama 
yılı için seçilirler. 

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

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 12.5^1964 tarihli 468 numaran Ka

nunun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Başkian, BaşkanvekiH, Sözcü ve Kâtip. 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclîsi Ka

mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, devre 
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başında iki yasama yılı için bir başkan, bin* baş-
kanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bunlardan 
başkan ve başkanvekili aynı yasama meclisinin üye
si olamaz; sözcü ve kâtip için de aynı hüküm uy
gulanır. 

Başkan komisyonun tasvibini almak suretiyle 
kamu iktisadi teşebbüslerinin durumunu incelemek 
üzere raportörler seçebilir ve altkomisyonlar kura
bilir. Altkomisyonlar, kamu iktisadî teşebbüsleri
nin durumunu genel iktisat politikası, işletmecilik, 
faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma pla
nına ve planın uygulama programlarına uygunluğu 
noktasından inceler. Altkomisyonlar iki yasama yılı 
için seçilirler. 

Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan 
kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi içlin rapor
törler veya aMkomfeyonlann en fazla 15 gün ile 
Ankara dışına gitmelerine Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri Karma Komisyonunca karar verilebilir. Bu ka
rar gerekli yolluğun tahakkuku için Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına birer yazı 
ile bildirilir. 

Başkan, başkacrovekili, sözcü ve kâtip altkomis-
yonlarda lüzumu halinde görev alabilirler. 

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

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler». Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 12.5.1964 tarihli, 468 numaralı 

Kanunun 3 ncü maddesinin 2, 3 ve 5 nci fıkraları 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 

2 nci fıkra : Karma Komisyonunun bütün Kamu 
İktisadî Teşebbüslerini kapsaması gereken, tasvibe 
ve genel görüşmeye sunulan raporları basılıp T; B. 
M. Meclisi üyelerine dağıtılır. Ve dağıtım tarihin
deki Cumhuriyet Senatosu Tutanağına eklenir ve 
Hükümete iletilir. Siyasî parti grupları 10 T. B. 
M. Meclisi üyesi veya Hükümet bu rapora dağıtım 
tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. 

Bu takdirde Kamu İktisadî Teşebbüslerinden han
gilerinin bilanço ve netice hesaplarına itiraz edildiği 
gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak Karma Komis
yon Başkanlığına bildirilir. Bu süre içinde itirazda 
bulunulmamış ise komisyon raporu kesinlesin 

İtiraz olunan raporlar, Karma Komisyonca iti
raz süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün için
de itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü 

ile birlikte Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
sevk olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu rapor kendi
sine geldiğinde hemen gündemine ahr ve 20 gün 
içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar, bu 
genel görüşme en çok 15 gün sürer. Genel görüşme 
sonunda bilançolarla netice hesaplarının tasvip edilip 
edilmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisine bil
dirir. 

Fıkra 3. — Millet Meclisi Genel Kurulu rapor 
kendisine geldiğinde hemen gündemine ahr ve 20 
gün içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme 
açar, genel görüşme en çok 15 gün sürer. Bu 
genel görüşme sonunda Millet Meclisi Genel 
Kurulu, bilançolarla netice hesaplarını tasvip etmek 
suretiyle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim ku
rullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut bi
lançolarla netice hesaplarım tasvip etmemek suretiy
le Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim kurulla
rının ibra edilmesini reddeder. İbra edilmeyen Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinin sorumluları hakkında ge
nel hükümlere göre kanunî kovuşturma veya işlem 
yapılır. 

Genel kurullarda bu raporlar bir defa ve önce
likle görüşülür. 

Fıkra 5. — Karma Komisyonca karara bağlanıp 
süresi içinde kesinleşen veya itiraz üzerine Genel 
Kurullarca tasvip edilen bilançolarla netice hesap
lan veya malî durumları gösteren tablolar ibra edil
me veya edilmeme karan ile birlikte Resmî Gaze
tede yayımlanır. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bir tak
ririmiz olacak efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 

YUksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 468 numaralı Kanunda de

ğişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin çerçe
ve 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına aşağıdaki ben
din eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Eskişehir 
Süleyman Çağlar Orhan Oğuz 

Kayseri Niğde 
Kâmil Özsanyıldız H. Avni Kavurmacıoğlu 

Manisa 
Süleyman Tuncel 
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KİT Personeline, 440 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desiyle geçici 7 nci maddesinde Öngörülen hakların 
verilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bu teşebbüslerin, bilançolarla netice hesaplarının tas
vip edilmiş; genel görüşmeye tabi olanların görüşme
lerinin tamamlanmış olması gerekir. 

B A Ş K A N — Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA SEDAT AKAY 

(Kocaeli) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Bu değişiklikle birlikte 3 ncü maddenin 2, 3 ve 
5 nci fıkrasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
le»'..., Etmeyenleı... Kabul edilmiştir. 

3 ncü çerçeve maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum i 
Madde 4. — Bu Kanun, halen denetimi sonuç

lanmamış bulunan kamu iktisadî teşebbüslerinin 1967 
ve müteakip yıllara ait faaliyetlerinin denetimi için 
de uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce kurulmuş olan Karma Komisyon ve onun baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip bu Kanundaki sü
relerini tamamlarlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Beşinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunun yasama organıyle il

gili hükümlerini Yasama Meclisleri ve diğer hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le!... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
4. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İstan

bul Milletvekili Hasan Basri Akgiray ve 5 arkadaşı
nın, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) (1) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akgiray ve 3 ar
kadaşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tekliflerinin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz edeceğim : Komisyon raporunun okun
mamasını arzu edenler işaret buyursunlar... Okun
masını isteyenler... Komisyon raporunun okunmasına 
gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kangal. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetinin, hukuk 
devleti olduğu ilkesini kabul etmiştir. Hukuk devle
tinin en belirgin niteliklerinden biri de eşitlik ilkes
eli-. Oysa, kamu görevllerinin yükselme ve ilerleme
lerini düzenleyen yürürlükteki kanun ve kararname
ler arasında önemli boşluklar vardır, uyumsuzluklar 
vardır ve eşitsizlikler vardır. En belirgin eşitsizlik, 
kanun adamları olan hâkim ve savcıların durumuyla 
ilgilidir. 

Bu meslek mensuplarının 1 nci sınıfa ayrılmala
rında uygulanan 2556 sayılı Yasanın 47 nci maddesi 
açık bir haksızlıktır. Bu haksızlık ve eşitsizlikleri gi
dermek, Parlamentomuza düşen kaçınılmaz bir gö
revdir. 

Bilindiği üzere, halen yürürlükte bulunan 2556 sa
ydı Yasanın 47 nci maddesi, mülka 3656 saydı Ba
rem Kanununa göre 8 nci derece kadrosunun alınma
sından sonra 10 yıl geçirilmesini müteakip 1 nci de
receye ayrılma ilkesini taşımaktadır. Oysa, bu 10 
yıllık sürenin konulmasından maksat, 2556 saydı Ya
sanın o zamanki uygulamaları sırasında mumtazen 

(1) 386 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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yükselen hâkim ve savcılara 2 derece ilerlemesinin 
birden verilmesinin bazı hâkimlerin meslekte umu
lan olgunlaşmaya erişmeden 1 nci sınıfa ayrılmalan-
m önlemekti. Halbuki, 657 sayılı Yasanın, hâkim ve 
savcılar için maaş düzenlemesine esas tutulması ve 
halen kanun hükmündeki kararnamelerle 1871 sayılı 
Yasa ile hâkimliğe başlama derecesini, stajı müte
akip mesleğe başladıktan sonra askerlik sayılırsa, 6 
ay sonunda iktisap edebilmesi karşısında, meslektaş
ları arasında eşitsizlik doğuran bir unsur teşkil etti
ği görülmektedir. Mesleğe giriş bakımından araların
da 4 yıllık fark olan hâkim ve savcıların birkaç yıl 
sonra aynı zamanda 1 nci sınıf ilerlemesine tabi ol
maları gibi sakıncalı bir sonuç getireceği anlaşılmak
tadır. 

Eski ile yeni meslek mensupları arasında eşitsizlik 
yaratan bu durum, yıllar önce yürürlükten kalkan 
3656 sayılı Barem Kanununa göre düzenlenen bir anla
yış sonunda meydana gelmiştir. Bir örnek vermek isti
yorum değerli arkadaşlarıma bu konuda: Maddede 
belirtilen 10 yıllık sürenin, 1 nci sınıfa ayrılma, hâ
kim adaylığını bitirip, mesleğe başladıktan 6 ay son
ra başlamaktadır. Mesleğe, 657 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce başlayanlarda ise, bu süre
nin başlaması için en az 4 yıl beklenmesi gerekmek
tedir; o da kadro bulunabilirse. Çünkü, bugün 3 ncü 
sınıf hâkimlik, 7 nci maaş derecesinden başlamakta 
olup, adaylığını bitirerek atanan hâkim ve savcılar, 
askerlikte geçirdikleri süreler sayılarak 6 ay sonra 
7 nci dereceye yükselmektedir. Kaldı ki, maddede 
yer alan 10 yıllık bekleme koşulu, bugün hâkim ve 
savcılara istisnasız olarak, ancak yetkili kurulların 
yorumu ile uygulanmaktadır. Bir bakıma kanun tek
lifimiz, bu konuda da açık bir hüküm getirmektedir. 
Kadro bulunamadığı takdirde bu 4 yıllık eşitsizlik 
farklarının daha da yükseleceği malumunuzdur. 

Değerli milletvekilleri, eşitsizlik bununla da kal
mayıp, Hukuk Fakültesini aynı zamanda bitiren kim
selerin Danıştay Üye Yardımcılığına girmiş olmaları 
ile, hâkimlik ve savcılık mesleğine girmeleri arasında 
da önemli farklar doğurmuştur. Şöyle ki: 

Danıştay Yasasının 8 nci maddesine göre, 2 nci 
derece maaşa hak kazanan ve askerlikte geçen süre 
dahil, meslekte 15 yılım dolduran üye yardımcısı, Da
nıştay üyeliğine seçilebilmektedir. Halbuki, hâkimlik 
ve savcılık mesleğine giren ve halen değiştirilmesi ön
görülen 47 nci maddenin uygulanmasından dolayı 
1 nci sınıfa ayrılmayı bekleyen hâkim ve savcıların 
aynı niteliği kazanmaları için, mesleğe girişlerinden 
itibaren 18 ve 19 yıl geçirmeleri gerekmektedir. 

Teklifimizin 2 nci maddesi, mağduriyete uğratan, 
bu konudaki zaman kaybım ve ayrıcalığını da berta
raf etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yürürlükteki yasalar hü
kümlerine göre, teklifimiz bütçeye de herhangi bir 
yük getirmemektedir. Zira, bugün 1 nci sınıfa ayrıl
mış hâkim ile, ayrılmamış hâkim arasında hiç bir 
maaş ve ödenek farkı yoktur. Burada söz konusu 
olan, yüksek mahkeme hâkimliklerine seçilebilmek 
niteliğinin kazanılmasıdır. Bu niteliği kazananlar ara
sında, yetkili merciler gerekli seçimi yapacaklar, ye
terli bulduklarını Yargıtay ve Danıştay üyeliğine se
çeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, Meclislerimizce çıkarılan 
kanunları uygulayan bu değerli meslek mensupları 
arasında, yine Meclislerimizce çıkarılan kanunlar so
nunda ortaya çıkan eşitsizliği kısaca bilgilerinize sun
dum. Getirilen geçici madde ile de Anayasaya uygun 
doğrultuda hükümler konmuş ve düzenlemeden dola
yı ortaya çıkan karışıklığın giderilmesi sağlanmıştır. 

Kanun teklifimize Yüce Heyetinizin iltifat etmesi
ni diler, derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Kanunun tümü üzerinde başka görüşmek isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler..; Maddelere geçilme
si hususu kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 2556 sayılı Kanunun 47 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 47. — İkinci derece maaşım fiilen alan 
hâkim, savcı ve bu meslekten sayılanlar aşağıdaki 
maddelerde yazılı şartlar dairesinde ilgili kurullarca 
birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Hâkimlik, savcılık ve bu meslekten sayılan gö
revlerde on yılım doldurmayanlar, birinci sınıfa ayrı
lamazlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 2556 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir : 
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Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra ilk incelemede birinci sınıfa ayrılanların 
ikinci derece maaşı almayı hak ektikleri tarihten iti
baren geçen süreleri, 1730 sayılı Yargıtay Kanunu
nun 31 nci maddesinin 1 nci bendinde öngörülen sü
reden sayılır. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce birinci sını
fa ayrılanlar da bu madde hükmünden yararlanırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun yaymıı tarihinde yürürlü

ğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isleyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz islieyen sayın üye?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı uğurlu olsun. 

III. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Açık oylama neticelerini arz ediyo
rum : 

Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının açık oylamasına 196 sayın üye iştirak et
miş; 194 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy verilmiştir. 

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Men
suplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları 
ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki 14 . 7 . 1964 
Tarihli ve 500 Sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarihli 
ve 1908 Sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ne ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısının açılk oylamasına 196 sayın üye 
iştirak etmiş; 191 kabul, 1 ret, 2 çekinser oy verilmiş
tir. 

11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 Sayılı Tahsis Edil
dikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkân Veya Lü
zum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki 
Verilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının açık oylama
sına 194 sayın üye katılmış; 189 kabul, 1 ret, 2 çekin
ser oy verilmiştir. 

Bu nedenle, Meclis Genel Kurutunda çoğunluğun 
kalmadığı ve esasen de çalışma saatimizin dolmuş ol-, 
ması nedeniyle; yarın 23 . 3 . 1977 Çarşamba günü 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-
Icnlısmdan sonra toplanmak; Anayasa Mahkemesine 
üye seçimini yapmak ve denetimle ilgili konuları gö
rüşmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 
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Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Bulunduğu Hakkındaki Kanun 

"(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
tlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Eıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsame'ddin Akmumcu 
Muammer Aheı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliya gi'l 
Mustafa tmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkcğlu 
I. Hakkı Köyiüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan özçeli'k 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
llyas Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 196 ' 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : H 
Çekinserler : 1 

Geçersiz oylar : 1| 
Oya katılmayanlar : 250 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelaik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Behiiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgenan 

BİLECİK 
1.1 X. Lt/jCt L 1 C 1 J_JJ .vH. j i I l 

BİNGÖL 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arsilan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Haflsit Kahraman 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın. 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
A. Orıhan Seınemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

H. Celâlettin Ezman Hasan Çetinkaya 
BİTLİS 

Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özikök 

BTTRDTTR 
Osman Ay kul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ERZURUM 
Rasim ölnislli 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 

ESKtŞEHİR 
Ayşe ALiye Kölksad 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erklmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Telcin 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tunç er 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saibri ince 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy i 
Ah dur rahman Koksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen . 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Şükriye Tojk 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
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Yüksel Çakının* 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdeni 
Şinasi Osm a 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
İsmail Taşlı 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 
A l Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Yasin Bozikurlt 

KASTAMONU 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebecd 
Kârruil özsarıyıldız 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Reşat Aksoy 

Şener Battal 
İsmet Büyükyaylaeı 
Muzaffer Dem ir taş 
M. Neeatii Kalaycıogılu 
Ali KbMradak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen' 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

OBDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Abdülkerim Zdlan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahidettiin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

Feyzııllah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet" Aksoy 
Celâl Paydaş , 

VAN' 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğîu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

(Reddeden) 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

[Çe.kinser] 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılınç .(B.) 

Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

[Oya Katılmayanlar] 

Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
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Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Orhan Kayıhan 
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Hüsnü Cahit Koçlkar 
ANKAEA 

Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Keımıal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemali Brkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Feraha Fatma öztürk 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Tofeer 
Yusuf Ziya, Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurralhim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Aylhan 
3̂ 1. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan AyteMn 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usunr 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
H. Suat Sungur 

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

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüiseykı Eırçelik 
Hasan Korfkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif EnsarAoğlu 
Recıad Islkenderoğlu 
Bahatt&n Karakoç 
Mahmut Kepoilu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIO 
AtiOlâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasiim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ. Ü.) 
İsmail HaiMkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Seyfi Öztürk B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim- Hortoğtlu 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
M. Emân Turgutailp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu • 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 

Cemal Su er 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyangan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Halûk Ülıman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu t 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Abülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Kesklim 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mefhm'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş • 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 
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KONYA 
Mehmet Oğuz At alay 
Bahrî Dağdaş 
Necmettin Er'bakan (B.) 
Kemâileıttıin. Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Hüseyin Keçeli 
Özer Ölçmen 
Faruk S likan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehinı Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Gün-sştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞIiA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ün a t Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Sarulıan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
îdris Arikan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övefc 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
Ali evki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lûtfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdtilkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Onhan Göncüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

» • « 
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Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkındaki 14 . 7 . 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 Tarihlî ve 1908 
Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 45d 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 191 
Reddeden : ,1| 

Çekinserler : 2 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 250 
Açık üyelikler : 4 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp' 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 

Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya ' 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettiin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman } 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgîray 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nülifer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ükmen 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım özeke 
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A. Doğan Öztunç 
îlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekine! 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
İsmail Taşlı 
Necear Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagiin 

KIRŞEHİR 
Sait Savlam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Ali Kökbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Gündüz Sovilgen 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Düğci'li 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı • 
Doğan Kitaplı 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nihan 11 gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oinel 
H. Kadri Eyüboğlıı 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Celâl Paydaş 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Îlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Abdullah Bastürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

(Çckimerler) 

BURSA 
Mehmet Turgut 

[Geçersiz Oylar] 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Zülfikâroğlu 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
SeHâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümcr 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Oğuzhan Asültürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceraıı 
Orhan Eren 
M. Kemal Er kovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
Feıtiha Fatma Öztüık 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abclurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nah/it Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçcel 
Mustafa Kemal Al ver 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi s 

Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Hüseyin Suat Sungur 

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

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüiiâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kcpolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
| İlhami Ertem 

Yeli Gülkan 
ELÂZIĞ 

Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 
İsmaıil Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Arığı 
Murat Kâhyaoğlu 
Seyfj Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İneioğlu 
Mehmet Özkaya ^ 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
M. Emin Tıırgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Alli Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 
İbrahim Göktepe 

l Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbcyli 
Orhan Eyüboğkı 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Halûk Ülrnan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özel al 
Mehmet Pamuk 

I Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Keniial Güven (Başkıan) 
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Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldın m 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memdıüı Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim. Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Hüseyin Keçeli 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 

{ Vefa Tanır 
Mustafa' Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Önol Sakar 
Süleyman Tnncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fclıim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 

J Seyfi Güncştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekincr 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmeit Altınsoy (Bşk. V.) 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

î Tevfik Fikret Övet 
SİVAS 

Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»•<ı 
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11 Temmuz 1963 Tarih ve 269 Sayılı Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkân Veya lüzum 
Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanunun t nci Maddesinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Adburrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahatfcin Yardımcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddlin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Necdet Evliyağil 
Mustafa Imirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkoğlıu 
İbrahim Saffet Ornay 
Cevait önder 
Hasan özçellik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
îlyas Seçlkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 194 

Kabul edenler : 189 
Reddeden : Ij 

Çekinserler : 2 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 252 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

ANTALYA 
Denia BaykaJ 
Ömer Buyrukçu 
Falını özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Behîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Büıgehaın 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
II. Celâlettiri Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Abdi özfkök 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Hailit Kahraman 

EDİRNE 
İlhan Işıb 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Hasan Buz 
A. Orhan Sen'emoğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim Oinisili 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etern Kılıçoğlu 
Hasan Vamı'k Teklin 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tunç er 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nülifer Gürsoy 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye To|k 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem 
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Şinasi Osma 
A . Kemal önder 
Remzi Özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 
KARS 

Yasin Bozikurt 
KASTAMONU 

Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Kâmlil özsarıyılduz 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA. 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Biahni Dağda§ 

Muzaffer Demirtaş 
M. Necatii Kalaycıoğlu 
Ali Kölkbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum A. 
II. Cavit Erdcmir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Kaimdi Çelebi 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Duruk an 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstan'ı 
Doğan Kitaplı 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbakâ Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif ArSlan ' 
Ahmet Duırakoğlıı 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nİhan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

Feyzulılah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ülusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Gineıl 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener • 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Celâl Paydaş 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
ihsan Arslajı 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın. 
Ze'kâi Altmay 
Kemal Anadol 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 
Mehmet Zeki Okur 

( Reddeden) 

İSTANBUL 
Abdullah' Baştürk 

BURSA 
Mehmet Turgut 

(Çekinserîer) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

[Geçersiz Oylar] 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Zülfükâroğlu 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtınk 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Oğuzhan Asiiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Feıiiha Fatma öztürk 
SaJbaıhıatfcin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdıurrahkn Erdem 
Faiz Şarlar 
Ramzd Yılanaz 

ARTVİN 
Turgu)t Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Muifclır Menderes 
Nahlit Menteşe (B.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteikkı 
Necati Cebe 
ibrahim Behraun Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BlTLtS 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasa/n Esat Işık 
II. Suat Sungur 

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

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nuröttin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıfo Er çelik 

Hasan Konkmazcan 
Hüdaİ Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensardoğlu 
Reoaii Maenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoöu 
Mahmut Uyamik 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Oüllkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atülâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasiim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (i. U.) 
ismail Haikkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğikı 
İmam Hüsıeyin încioğloı 
Mehmet Özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
M. Enıin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet ıSait Re§a 
Mehmet Sönmez 
M Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım. Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyaıışan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Hal it Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
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KARS 
Doğan Arasilı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Gemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdii Keskân 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğhı 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
S elçilik İmam oğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri YahşS 

KONYA 
Mehmet Oğuz At alay 
Necmettin Eribakan (B.) 
Kemâleıttin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Hüseyin Keçeli 

özer ölçmen 
Faruk S likan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün dağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Önol Sakar 
Süleyman Tuaıcel 
Hasan Zcri'gin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bul dan! ı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Telcin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NtĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V). 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Haydar Özalp 
Azmi Yavuza İp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Kar ansıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Idrds Arıkam 
Mehmet Nebi! Oktay 

StNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret öveD 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Gevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çafkıroğlu 
Ekrem Dükmen 
Lü'tfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Oelât Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Bülemt Ecevdt 
Orhan Göncüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

»&< ..<...-
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

66 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. —Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 

arkadaşının, Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak 
Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi,, kısmen Devlet üret
me çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de toprak
sız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyo
nu Raporu. (10/14) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 3 . 1977) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu ve aday listesi. (3/173) (S. Sayısı : 57 ve 57'ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1974, 9.3.1977) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(SI Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

X 2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir-
Hğı mensuplarının aylık 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 . 1975) 

X 3. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 say ıh 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında. Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı ; 
295) (Dağıtma tarihi: 21 .4 .1976) 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' ve 9 

arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fit 
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap-? 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve .ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

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



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

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

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

6. —i 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, fi0/30) 

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PtC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil

let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

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

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

12. — 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihraca* Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş* 
turnası açılmasına ilişkin önergesi, (10/38) 

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

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

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversıitesinıin bu
günkü staitüsünün, Anayasada belüntilen ilkelere 
uygun olup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad-



deleni uyarınca bâr Meclis Araştırması açılmasına 
üişkin önergesi. (10/43) 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz.ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsmıtıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yenine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let MecM içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmoa 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.. 
(10/44) 

18. — 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 yasarına olacağım saptamak amacıy< 
le, Anayasanın 88 nci, Müet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşınım, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmoa bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/46) 

20. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkiü bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetled saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol OfMnin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atlamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ektmomisine verdiği kayıpları 
saplamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/49) 

23. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet MecM içtüzüğünün 102 nci maddeler!/ 
uyarmoa bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.- (10/50) 

24. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet MecM içtüzüğünün 102 nci mad-< 
deleri uyaranca bir Meclis Arattırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

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

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının,, zeytin zararlıları ile savaşta başarisız-
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet MecM içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok Ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun* 
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının elne geç-* 
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarmoa bir Mec^ 
liis Araştırması açılmasına ilişkin önergesî  (10/54) 

28. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir-' 
meden saptamak amacıyle, Anayasanın. 88 nci, 
Milet MecM içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 adoadaşımn, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğım eMnden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlarj konusunda, Anayasa-* 
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oın; 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilik
tin önergesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçlan konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün. 100 ncü maddeleri uya-
noca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(B/6) 

31. —• Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yaratma olup olmadığım saptamak amacıy
le, Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, Katanına Fonunun Dev
let Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
MecMs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

33. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
airkadasmın, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Mecls Araştırması açılmasına 
Slşjkfc önergesi. (10/59) 

34. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutukdu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık: koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma*' 
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşımın, uevıet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Aî̂ TUrması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

37. — Konya Milletvekili Famk Sükan v& 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se* 
heplerini ve sorumlularmı saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 noi, Millet MecMsi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi^ (10/64) 

38. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyla. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve îinyjl 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet MecMsi İçtüzüğünün. 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araşr 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

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

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

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

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesincleki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri santamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7C) 

44. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve* 9 ar* 
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamuk amacıyle, 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 



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

45. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ye 103 ncü maddeleri uyarmış bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

46. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış elan ağır sa 
tıayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olavının sorum 
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Mecli» İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
teri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/74) 

>47. — .Ankam iMiüefcveküi Gevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
^personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün .102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca b»r Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

48. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale 
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id 
dialann doğruluğunu saptamak amacıvb Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araşt'rması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

49. — 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 
«ma ilişkin önergesi. (Ş10/77) 

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

"51. — Çaıikın Milletvekili Mehmet AH Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı 
Fi'da yapılmasına 4carar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat ıFabrikasmın bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 

kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncu 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — tçel Miletveküi Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81' 

53. — Rize »Milletvekili 0. Yılmaz Karaesmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meelisi İçtüzüğünün 102 ve 1*03 ncü maddeleri 
jyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/82) 

54. —'Hatay Milletvekili Malik Yuman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularım saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7), 

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

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

57. — 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 rica madleleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına iişkin 
Önergesi. (10/84) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi vı 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
«ağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
>/e 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 



59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* AlLnsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu*yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>aana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 38 nci, Millet Meclisi İçtüzüÜrinün .102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — 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 bit Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

61. — 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 tçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

62. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10Z 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

63. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geDişememesinin 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) 

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgeleranası dağılımının dengeli bdr 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden-
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkİD 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın S8 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

66. — Konya Milletvekili özer Ölçmen ve 9 ar-
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 

v Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına iKşkin önergesi. (10/92) 

67. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
8.8 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

69. 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) 

70. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

72. — 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) 



73. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

74. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl 
masına İlişkin önergesi. (10/100) 

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

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

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

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

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde

leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
irin önergesi. (10/104) 

80. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerim saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı. 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 açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

82. — 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) 

83. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzlan konusunda Ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

84. — 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) 

85. — 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 uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

86. — 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 uyarmca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 



87. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 8:8 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

88. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim,; ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BlRLtK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

90. - - 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) 

91. — içel 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 uyarmca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olaylan, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/117) 

94. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

95. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nm 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 1Q2 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/120) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

98. — 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) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

100. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

101. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

102. —tçel 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) 



103. — Bur» Mifietyekiti Mehmet Emekli »ve 9 
aFkariaşiaın, .Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama-
içiyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş* , 
turnası açürnasına ilişkin.önergesi. (10/127) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman i 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya- ; 
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Mecüs Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/128) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, ; 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde- : 
feri uyarınca bir Meclis Arattırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

106. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 : 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ] 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl- i 
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

107. — rMaoisa;Miltetvsfcili Veli Bakirli v© 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının . 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın \ 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü ; 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma- \ 
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

111. — Mardin 'Milletvekili Nurettin Yilmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dokyısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağrtil-
madığmı saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, ÎHil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca îbir .Meclis Araştırması «cumasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit ÜHcer ve 9 «»ka-
dsşmın, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı «tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarmı sapta
mak amacıyle .Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi «İç
tüzüğüsün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın»* bir 
MecMs Araştaması açılmasına ilişkin tmergesi 0tyWG) 

113. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve. 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi* 
çiler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek* 
steri ve temasları komflffirmtia Anayasanın »8 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddek-* 
ri uyarınca bir genel görüşme açümaaıoa üstem 
önergesi. (8/T2) 

114. — İçel Milletvekili Süleyman 'Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili Olarak yapılan yardım miktarım, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru Olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar-; 
kadaşmın, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/138) 

116. — J£axs Miltetvskili Hasan Yıldırım verM ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana, gelen -olayların smumlularmı«aptamak ama
cıyle, Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/13.9) 

117.— Adana Milletı^kili Hasan Gerit^ve 10 arı 
kadaşmm, .Ceyhan 'Hayati ve cSosyal tBi&mter Yüksek 
Meslek Okulunda meydana ıgâen okylsn ve «oıura-
lukunaı -saptamak aroasıyfee,-Anayasanm «8 mci, rMiüet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri mya-

108.— Çorum Miltetv^kili Etem-Sten ve 11 arka- \ 
-daşınm, Kıısal Kalkmma Projesinin gecikme sebep- j 
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Miller ; 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ye 103 ncü maddeleri uya- i 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- : 

gesi. (10/132) 
i 

105. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu : 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap- j 
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği- j 
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının j 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec- j 
İm İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya- j 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- i 
gesi. (10/133) | 

110. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 j 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope- j 
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi j 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve S 
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rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

118. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/141) 

119- — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arlkadaşımn, yurdumuzdaki depremlerle ilgüi 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 ncd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arfkadaşının, tsıtanfbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın. 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

121. — 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) 

122. — 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) 

123. — 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) 

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 ncd Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına iüşkin Önergesi. (10/147) 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 aırlkaldaçHiiin, Hükümetin Barilt ceviheri politikası 
komıusunıda Anayasanın 88 nci, MİHeıt Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyaranca bir 
Meclis Araştırması açılmaısıına ilişkin önergesi. 
(10/148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve' 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-
eesi. {10/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 vnci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

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

5. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) .(*) 

6. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
raya çevrilmiştir. 
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lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından j 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

7. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancıh Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

8. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

9. •— İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili I 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

10. —'Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

11. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

12. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

13. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlanmn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/8§) 

14. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

16. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

17. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türfk Yükseltime Cemiyetli» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) | 

j 20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi. (6/108) 

21. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

22. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

23. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü- soru önergesi. (6/111) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

25. — 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) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Aga-
I oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be

lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

28. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

29. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

32. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/125) 

33. — Ankara Milletvekili Necdet Evüyagil'in, 
I istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş

kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-
[ gesi. (6/128) 
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34. —!• Muğla Milletvekili Ahmet üuldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

35. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nıh, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

37. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

38. — Muğk Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39. <— İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Oöknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) -(*) 

'40. — 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) 

41. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
İçinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti 
leri üe memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/155) 

42. — 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) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
.bîr .öğrenenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

46. —- Jfcastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl-

| masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

47. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi. (6/167) 
48. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim-

I /evî gübre ve tarımsal üâçlara üişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Tûksarı'nın, 
1 İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

50. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksari'nm, 
I Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş-
I kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/172) 
51. — Kocaeli Milletvekili "İbrahim Altdofan'ın, 

j Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar* 
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) .(••) 

53. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ıh, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına üişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

54. — Zonguldak 'Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş-

I kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 
55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — İstanbul Milletvekili İhsan Töksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacâmii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi, 
(6/190) (*) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerün, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi, ( ö ^ ^ . f * } 

58 .— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

59. — IMa «Milletvekili /Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği-

J tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 
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m, — &mir Milletvekili Yüksel Çakmur'ün, 

Skğlik Btokası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193} (*) 

61. — îzrnir Milletvekili Yüksel Çakmur'ün, çe
şitli- firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

62:. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek*in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
hraıun,. Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye .19-75» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

64. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

6-5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına? ilişkin Devlet Baka 
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/199) (•). 

66. — Burdur Milletvekili Ali. Sanlı'nın, Bakan? 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
karımdan sözlü sora önergesi. (6/202) (*) 

67. — Sivas Milletvekili Mustafa, Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara, ilişkin Başbakandan sözlü, so
ru .önergesi. (6/189) 

68. — Adana Milletvekili llterr Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

69; — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu* 
nun, MÜH Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

70; — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

71. — İstanbul Milletvekili îîhan Özbay'ın, Ba
sın- - Yâyırr Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü-soru önergesi. (6/208)'•(*) 

72: — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değertn, 
Ayasofya Camiine- ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/209) (*) 

73. — Yozgat MületveteiU NfeÜnr Korkmalın, 
Yozgat'ın bası kasabalarında 23 Nisan günü M. Hi 
P.'ne; mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine iüşkin Başbafcaadan 
söziü soru önergesi, (6/210) (*) 

74; — Katıramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'mn, Bakanlığın yüksek derece! rrıemurlanndan 
bazriarınm siyasi toplantılara kaütdıMarına ffişfcia 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRT Kurumu Gene] Müdürüne ilişkin Devlet Ba» 
kanından sözlü soru önerge»; (6/192) 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Balsam Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka-
demdsioirr açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakamndan sözlü «anı önereni, 
(6/195) 

77̂  — Muğla Milletvekili. Ahmet Buldantenım, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci» 
îerîn eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
SOFUSU; (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet» Evliyagüıin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya • Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına iîişkîn Devlet Ban 
kantodan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

81. —Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış, 
temsilcilikler İçin yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergasij 
(6/227) (*) 

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koçsun, De
mdir - Çelik mamulleri ftfaalâtına tahsis edilen ddrize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

83; —Ordu Milletvekili Senai Yazıeı'nıır, fındık* 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Taran ve 
Hayvancıhk bakanîarındıan sözlü sora önergesi, 
(ö/Sesi)^ 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet' Buldanli'hın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgM Danıştay teraram 
iliş*ttn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

85: — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
TRrT Kurumu eski Genel Müdürüne iüşfâı BâfÖa-
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 
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86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-

gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

87. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Brbafcan ve Bayındırlık 
Bakam Fethim Adak'ıo Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerime Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

88. — SİM Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yandımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüTün, Ördü ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö
nüldün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

92. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük / belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ım, Yusuf Kahraman Polis Okulundan İhraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Baklanından sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Paris^te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Milî Eğitini Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.li gençlere ilişkin içişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi} 
(6/241) (*) 

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

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

102. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'in, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giFin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

106. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

108. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi;, (6/254) (*) 

110. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

111. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 



112. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase-
betkdıne üâşkıin MüMI Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
gene! müdüre üşkin MİM Eğitim Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/258) (*) 

114. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin MİSİ Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

115. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî tümler AkademMerine ilişkin MİM! 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/260) (*) 

116. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okullunun kapatılma ka
rarına Misktin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayda ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Milî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

119; — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakamın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

121. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

122. — Muğla Milletveküi Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergem. (6/271) (*) 

124. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 
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126. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

127. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde haizi tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

128. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

129. — Rize Milletveküi O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize VaMsimn TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerim seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Milî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

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

133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partüteri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Defe'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

136. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

137. — İstanbul Mületvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22Ö) 

138. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

İ 39. — Konya Milletveküi Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapüan nakil ve atama-
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&r4*, ogitim sistemindeki değişküğe üijkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi» (6/282) (*) 

140. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitapkklitnndan toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

141. —Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 , 10 -i 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

142. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıfiam ait konul ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

143. — Tekirdağ Milletvekili: Yilmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ik ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

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

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan-değişikfk-
lere ffişk-in Mîllî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

146. —Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisıesdndefci Atatürk panosunun indi-
Fİirmesîne ve tayin edilen töse müdürleriyle öğretmen* 
tere ilişkin Miflî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-

. gesi. (6/289) (*) 

147. —Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste göı*ev «dan, bir siyasî partfye-mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere iîişMn Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

148. — Müğlâ Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı üe derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

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

150. — Aydm Milletvekili IsaAyhan'ın, 31.3.1975 
tarimnden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakile açığa aîma ve işten el çektirmelere 
İlştein Millî Eğitim Bâkamndan sözlü soru önerge
si. (6/294) (•) 

151. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlü' 
nurr* Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 

! bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
i önergesi. (6/295) (*) 

| 152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY » 
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 

j Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/296) 
O 

p 153. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
!• îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
i ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giTin, Kayseri Mimar Sinan tîköğretmen Okulu Mü-

' dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

155. — Kocaeh Milletvekili ibrahim Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 

P (6/299) (*) 
156. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar

şik Olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesij 
(6/240) 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka-

| mndan sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 

| Maliye Bâkamndan sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdûlkerim Zilân'ın, 
Sürt îîi ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (•*) 

160. —Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
Türkiye üe ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bâkamndan sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

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

162. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi; (6/305) (*) 

163. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 

I tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapıkn mas* 



— 17 — 

raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

164. — Muğla Milietvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/308) (*) . • , 

165. — 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) (*) 

166. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
îzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) {*) 

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'mn, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

168. — Muğla Milietvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

169. — 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) (*) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü • ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

171. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

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

173. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

174. — Balıkesir .Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim BakanındaD 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi. (6/324) (*) 

176. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

177. — 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) (*) 

178. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

179. — 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) (*) 

180. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta 
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

181. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tini Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

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

184. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

185. —Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

186. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhayoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 
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188. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel - kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/339) {*) 

189. — 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) (*) 

190. — 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) (*) 

191. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde oları Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/346) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialama ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

194. — 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) (*) 

195. — Hakkâri Milletvekili Mi kail İlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

196. — 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) (*) 

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

198. —- Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

199. — 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) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğünle atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

201. — 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) (*) 

202. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

204. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

206. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

207. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin-
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme-
sıine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.' (6/374) 

(*) 
208. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

209. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına - ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütUi pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*•) 



— 19 — 

211. — Trabzon Milletevkili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Malike^ 
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

213. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

214. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

215. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

216. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

217. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında Ilköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirüen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

222. — 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) (*) 

223. — 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) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/369) 

225. — İtsanbul 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) 

226. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

227. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

228. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

229. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

230. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğsitiım enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

232. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.. 
(6/397) (*) 

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 
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234. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi/ 
(6/400) (*) 

235. — 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) (*) 

236. — îçel 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) (*) 

237. — Muğla Milletevekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru' önergesi. (6/405) (*) 

239. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

240. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
psmanoğlu'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) (*) 

241. — 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) (*) 

242. — Hatay Milletevekili Malik Yılman'm, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

243. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
îçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

245. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

246. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

247. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

248. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

249. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar isteği dı
şında tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/417) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğ
retmen liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci alım 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/418) (*) 

251. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çan-
eri'nin, Film - San Vakfına ve düzenleyeceği festi
vale ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/420) (*) 

252. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, îs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, temeli atılan tesislerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/421) (*) 

254. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — îstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/423) (*) 

- 256. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/424) (*) 
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257. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, ibarit cevheri işleten ve üreten firmalara İliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 2. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşh 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) 

4. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akgiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıltma tarihi : 5 , 7 . 1976) 

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

6. — 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) 

7. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 nci maddenin birinci fıkrası ile 116 nci 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı :. 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

8. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 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 komisyonları." raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

9. —. Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesin t: dair yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 10. — 18 , 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman üemirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh 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 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka-t 
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367.ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 1 6 . 6 . 1976; 10 . 2 . 1977) 

X 11. — 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'ün, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
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C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Verglisi 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) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494, 2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 .1976) 

X 13. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5.4.1976) 

X 14. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul 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 
komisyonlan raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5'ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (içtüzüğün 38 nai maddesi uyarınca 
gündeme alıramışıtır.) (2/26) (S, Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 1976) 

16. — istanbul 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 içişleri Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 nci 

maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 17. — Islâmî ilimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî ilimler 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) 

X 18. — 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 istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
tlhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

19. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcdaırına ve kondüktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci (maddesine fıkralar eklen
mesi, 'hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1 .6.1976) 

X 20. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7 .1 .1977) 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesıi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

X 22. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor* 



lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento 
üyeliği ıile bağdaşmayan ış'ter hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1976) 

X 24. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 25. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29.6.1976) 

26. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı ; 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

27. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nei maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma -tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

29. — 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) 

30. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük tekirleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tairdhi : 19.6,1975) 
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X 31. — 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) 

32. — 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 rai 
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

33. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosjal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı ': 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

34. — 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) 

35. —. Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil* 
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 , 1975) 

36. — 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) 

37. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nal maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 
" 38. — 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. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

39. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerimin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı ; 
277) (Dağıtma "tarihi : 25 s 3 . 1976) 



X 40. — 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. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

41. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve" Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

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

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X 44. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1976) 

X 45. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

X 46. — Afyonkarahıisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek
lifi. (İçtüzüğün 38 .nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 47. — İzmir Milletvekili Necear Türkcan-ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

48. — 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 tş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
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dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

49. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3 . 7 . 1975; 11 . 5 . 1976) 

50. — 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) 

51. — Mtıratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

52. — 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 53. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine daJir kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S, Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

54. — 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) 

55. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 

- Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 
X 56. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö

revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

57. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 
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5S.—* 14 «6 .1973 tarih ve 1739 sayılı MiUÎ Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değî*itJril-
raesi hakkında kanun ve Cumhurba t̂arunca bir daha 
görüşülmek üzere geri göoderoae tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (I /59i) (S. Sayısı - *S?I (Etaüi 
ma tarihi ; 9 , 6;... 1̂ ?6> • • * 

59. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 saydı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kânun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül 
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Haa Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Damıtma larihi 
9 .6. 1976) 

60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar-
kadasının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi. (İçtü-
aüğtth 38 nci maddesi uyarınca gündSeme alınmıştır.) 
(2/43) (S Sayısı : 361) (Dağıtma taslhi: 9.6.1976) 

61. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, bîr ki-
iim personele fiilî hizmet müddeti vaıilmesi için 
5434 sayıh Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra elderörmsa hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (Ş, Sayış : 364) (pağttma tarihi : 
İİ , 6. İ 97$) 

62. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usurai ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'm. İl l i sayılı 
\skerlik Kanununun 14 ncü ye 35 nci maddelerine 
hjrer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin airincı 
fjkrasram dejsçtiirarrrf&me dair kanun teklifi (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
<2/3î5) (S. Sayış : 365) {Da£jrtm* «ariM : 11 . 6 .1976) 

X 63, — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur-
Jur Milletvekili Faik KırbaşU'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina 
lann Emlâk Âlım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanh'mn, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de 
ğiştirDen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyen Sebahattin Sava ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) »îe Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binalara) Emlâk Ahin Vergisi ve 
Bmîâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
foklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı; 366) (Damıtma tarihi • 14 . 6 * 1976) 

64. -rr 4792 sayıh Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun basta maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 

3» ad otaddffM uyarınca gündeme aünmıştiı.) (1/432) 
(S. Say» : 375) (Dağıma iaröu : 22.6 .1976) 

65. — Konya Miâtetvekili $ener Battal'ın. 4250 
saydı İspirto ve İspirtolu İçıkilerin inhisarı Kanonu-
nun 19 ncu maddesinin değiştk-ifenoı hakkında ka* 
nun teklMi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-
d<mo abnmrçür.) (2/599) (S. Saym : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22.6.1976) 

X 66, — 29 , 7 . 1970 tarihM ve 1319 sayıh Em
lak Vergisi Kafluaunua ban maddeleriain değiştiril* 
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler «kieamesi hakkın-
da kanun tasarsa ile Konya Milletvekili Şener Bat
ların. C. Senatosu Malarya Üyesi Hamdi Qzer*in, 
Ankara Mötetvakili Ismaü Hakkı Köyiüoğlu'nun 
Bursa MiüetveJtiü Kasen önadan ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu rapora. (1/453, 2/302, 
2/423; 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 w 170*e I nd 
ek) (Dağıtma tarihleri •: 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

67. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
seçici maddenin eklenmesi İle Î418 sayıh Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tekTifi ve MÜH Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

X 68. — Kırklareli Maietvekfli Mehmet Ata-
gün*ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

69. •— 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı üe İstanbul Milletvekili 
Abdullah Bastürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde «kienmesL 5 aci maddesinin birin
ci fıkrasının i nci beodiato ve 2 aea fıkrasının (e) ben
dinin kaidmhnası v* 72 ire maddesine bir (c) htm di 
eklenmesi hakkmda kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. <1/3Ö3, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

70. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkıada kanun 
tasarısı ve Miö! Savunma Komisyonu raporu, (1/351) 
(S. Sayısı : 385) (Dağ*Ba tarüıi : 6 . 1 . 1976) 

71. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
ğit Köker'in, şehit polb memuru Mehmet Sense* 
9e sehİt bekçi Bekir AJtadağ'ın aüatariiie vatani hiz-
Tiet tertjbindea ayhfc bağlanmasına dair kanao takhfi 
ve Plan Komisyonu raporu. <2/514) (S. Sayn» : 3S9) 
tDağUBtt tariki : 8 . 7 1976) 
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72. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşıma, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teküfi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

73. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarıma kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan korrtisyohları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
Î92) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

74.— C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden ayük bağlanmasına dair 
kanun -teklifi ve Plan Komisyonu raporu, (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

75. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îihamü Ertemin. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifli., (tçtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme atamıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarih* : 16.9.1976) 

76. — 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 
teküü ve Adalet Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/408) (S. Sayısı : 205 ve 205*e 1 noi ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 . 1976; 11 . 11 . 1976) 

X 77. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11.11.1976) 

X 78. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklffî. (İçtüzüğün 38 not maddesi 
ıryannca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtana tarihi : 11 .11 .1976) 

X 79. —» Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanhğı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (içtüzüğün 38 nci maddesi -uyarınca gündeme 

atomıştır< (1/395) (S. «ayısı : 400) (Dağıtma tarihi': 
11.11.1976) 

X 80. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşınım, Dumİupınar Ünirversâtead kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 jıci maddesi uyarınca gündeme 
atartuştır.) (2/362) (!S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1976) 

81. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larını Geliştirme Meıfcezi Kuruluş kanunu teklifi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihS : 
11 . 11 . 1976) 

82. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tfaıihi : 11 .11 .1976) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
köç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kânununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 ncâ maddesd uya
rınca gündemıe alınmıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtana tarihi : 23 .11 .1976) 

X 84. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eyfül Ünlrvertsitesii (kanun teklif i.. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündenTe alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıma tesrâni V^4 .11.1976) 

85. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündem© atamıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağrt-
ma tarihi : 24111 .1976) 

c6. — İstanbul Milletvekili H. Basrd Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştMmıesine dair yasa önerisi (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtana tarihi : 24.11 .1976) 

87. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
(8 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da (kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesa uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : .24 . 11 .1976) 

X 88. — 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) 
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89. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 90. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitleridir ilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 
noi maddesi uyarınca gündeme atamıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7.12.1976) 

X 91. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9.12 1976) 

X 92. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme atamıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihli : 13.12.1976) 

93. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teMifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 14.12.1976) 

94. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alıtanaması hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17 .12 .1976) 

95. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi, (tçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

96. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Mületve-
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ • KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu, (İçtüzüğün 38 noi maddesi uya

rınca gündeme aLnırruştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27 .12 .1976) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1976) 

98. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
m, 359 saydı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tekftfö. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağıtıma tarihi : 3 .1 .1977) 

X 99. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 .1 .1977) 

100. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 101. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teöcifi, (tçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

102. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

103. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış-
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

104. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi, (tçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa-
yrsı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

105. — 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 : 17 . 1 . 1977) 



X 106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklfi. (İçtüzüğün 38 neti maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi •: 27•'. 1 . 1977) 

107. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131. Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/51*8) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

108. — Malatya, Merkez ilçesi, îsmetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 1.8, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğîu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

109. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve A.dalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

110. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
2! de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2.1977) 

111. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 nci maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu raporu. <2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

112. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmıiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla* 
rm yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik haklan ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları 
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raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 .2.1977) 

113. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
tekifi. (İçtüzüğün 3? nci maddesi ıçyannea günde* 
me atamıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1977) 

114. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklif irim reddine dair C. Senar 
tosu Başkanlığı tezkiresi ve M. Meclsi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meoîki : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı: 1C6 ve 106*ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1 .11. 1974; 14 .2 . 1977) 

X 115. — istanbul Milletvekili S. Arif Erhre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 nei "maıddesr uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1977) 

116. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul illi, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Belediyesi) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kunılına-
sı hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 ned mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977) 

117. -*- Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aı kadaşmın, Siyasf Partiler Kartonu i e 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı m addeleriiMB -de
ğiştirilmesi ve kaüdırıüması hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesıi uyarınca gündeme aîm-
nuştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

118. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm,, 17 . 7 .1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihî: 15 . 2 . 1977) 

119. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim, Bayındıırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tari'hi : 15 . 2 . 1977) 

120. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/45$ 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarilıli : 15 . 2 . 1977) 

121. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa* 
yısı : 460) (Dağıtma taritti : 15 . 2 . 1977) 
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122; -—, Mıihrali Koçak'm, özel affına dair kanun 
tosfenst ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi ; 15 . 2 .. 1977) 

123.— İbrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı:".¥» Adalet Kxjmlİ8yonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

1İ4. — Celâl Âydın'ıh, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/462) - (S. Sa
yısı : 466) 0ağıtma tarifti : 15 . 2 . 1977) 

125. — Ahmet Turan Gülpınar'ın, özel affına 
dair 'kanım tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı :.. 467) (Dağıtma tanühi : 15.2.1977) 

126. — Âydm Aydm'ın, özel affına dair kanun ta
samı Ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tanifei : 16 . 2 . 1977) 

127. — Bekir Usta'nıh özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

128. — İsmail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

129. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi Gökdenıüz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
karam teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarM : 16 . 2 . 1977) 

X 130. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ataiay ve 2 arfcadaşunm, Tarım Üniversitesi 'kanun 
teklifi, (tçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca günde
me abnmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta
rM : 16 . 2 . 1977) 

131. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir Mera eklenmesi hakkında kanun teklifi, (içtü
züğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

132. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

133. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
ahnımıştır.) -(1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

134. — İzmir Milletvekili Kemal önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı ımdde ve fıkmîarnMn değiştirilmesi ve bu Ka

nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi, (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

135. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 543.4 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

136. — Metin Öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

137. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 2 . 1977) 

138. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975; 
3 . 6 . 1976, 7.3 . 1977) 

139. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevlen Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1977) 

X 140. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 
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14,1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Kastamonu Mil
letvekili Mehdi Keskin ve Sabri Keskin'in, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Altay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin ileri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/40a 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S. 
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

142. — Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Sanayii 
Müessesesinin T. Çimento Sanayi T.A.Ş. ne Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları (1/40) (S. 
Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

V 

143. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

X 144. — Nafaka yükümlülüğü konusundaki karar
ların tanınmasına ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/487) (S. Sayısı : 515) (Dağıma tarihi : 15.3.1977) 

X 145. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
nuna daıir Sözleşmenin on^knmıaısiittin uygun bulun
duğu haikkında kanun tasarısı ve Aldlalet ve Dışjışleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayış: : 516) (Da-
ğKtlma talihi : 15 < 3 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 66) 



Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 318 
Toplantı : 3 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 17 . 7 . 1972 Tarihli ve 1610 
Numaralı Kanunun 24 ncü Maddesine Ekli 4 ncü Bendin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 Arkadaşının, 1 1 . 7 . 1 9 7 2 Tarihli ve 1606 Saydı 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu (2 /59 , 2/590) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 11 . 1973 

17.7.1972 gün ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine dair ka
nun teklifimizle gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederiz. 
Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar 

GEREKÇE 

Meclislerce 11.7.1972 tarihinde kabul olunan 1606 numaralı Kanunla Kızılay, Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Türk Hava Kurumunun her türlü vergi, resim ve gümrüklerden muaf.olduğu kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun kabulünden bir kaç gün sonra 17.7. 1972 gün ve 1610.no. lu Kanunla sözü edilen 1606 nu
maralı Kanunun bahşettiği muaflık ve istisnalar bir çırpıda kaldırılmış bulunmaktadır. Birbirini naks eden bu 
iki kanunun çıkışı bir zühul eseri olduğu açıktır. 

Tenakuzu gidermek ve yanlışlığı tashih etmek amaçıyle ilişik kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 
1606 sayılı Kanunun çıkarılmasına esas*olan gerekçe ve 60 no. lu Geçici Komisyon raporu esas alınmıştır. 

(S. Sayısı : 681) 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN TÜZÜN VE 4 ARKADAŞININ, 11.7.1972 TARİHLİ VE 1606 
SAYILI KANUNUN 1 NCİ VE 3 NCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKÜNDA KANUN 

TEKLİFİ (2/590) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11.7. 1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla, 

İstanbul İstanbul îstanbul istanbul 
Metin Tüzün İlhan Özbay Abdurrahman Köksaloğlu Doğan Öztunç 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

http://1610.no
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GEREKÇE 

Meclislerce 11.7.1972 tarihinde kabul olunan 1606 numaralı Kanunda Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Kızılay ve Türk Hava Kurumu her türlü vergi, resim ve gümrüklerden muaf olduğu kabul edilmiştir. 

Bu Kamunda darülaceze kurumları zikredilmemıiştir. 
Bu Kanunun kabulünden bir kaç gün sonra 17.7.1972 gün ve 1610 no. lu Kanunda sözü edilen 1606 no. lu 

Kanunun bahşettiği muaflık ve istisnalar bir çırpıda kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu kere 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesiyle 1610 no. lu Kanunun 24 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve sayılan diğer kurumlar yanında resmî darülaceze kurumlarının da zikredilmesi resmî darülaceze ku
rumlarının da. her türlü vergi, harç ve resimden muaf ve istisna kılınması kurumların uğraşları nedeni ile gerek
mektedir. ' 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ METİN TÜZÜN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

11.7.1972 Tarihli ve 1606 Sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11 .7.1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmişti^ 

Madde 1. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve resmî da
rülaceze kurumları; kendilerine tereddüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyeti- kurumlara ait olduğu hallerde 
bütün vergilerle, hafçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

Madde 3. — Kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleri ile Türkiye Kızılay Derneğine, Türk Hava Kurumu, 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile resmî darülaceze kurumlarına sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya 
tnihüsar Resmi alınmaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 5.5 .1976 
Esas No. : 2/59, 2/590 

Karar No. : 93 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 nu
maralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine dair kanun teklifi» ile, «İstanbul Mil
letvekili Metin Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» ilgili kuruluşlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Yukarıda sözü edilen her iki teklif, her ne kadar Komisyonumuza ayrı ayrı intikal etmişse de mahiyet
leri itibariyle aynı oldukları görüldüğünden iki teklifin birlikte görüşülmesi ve Komisyonumuza önce intikal 
eden Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, teklifinin esas alınması kararlaştırıldı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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Bilindiği gibi, gerek dünyada ve gerekse ülkemizde millî ve sosyal görevli teşekküllerin yaşamaları için 
çeşitli imkân ve kolaylıklar sağlanması, daima anahedef olarak ele alınmıştır. Ülkemizde bu vasıfları uhde
sinde en ileri şekilde taşıyan teşekküllerden Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumuna 1 1 . 7 . 1972 tarih ve 1601 sayılı Kanun ile hayatiyetlerini idame ettirmek, sağlam ve 
istikrarlı gelir kaynaklarına kavuşmalarını teminen bu teşekküllerin her türlü vergi, resim ve gümrüklerden 
muaf tutulması kabul edilmişti. 

Ancak, daha sonra kabul edilen 17 . 7 . 1972 tarih ve 1610 sayılı Kanun, verilen bu muaflık ve istisnaları 
tamamen geri almıştır. Gerek çok kısa sürelerde meclislerce kabul edilen iki kanun arasındaki çelişkiyi yok 
etmek ve gerekse aynı istisna kapsamına mahiyeti itibariyle yukarıdaki kuruluşlardan farklı olmayan resmî 
darülaceze kurumlarını da ithal etmek gayesiyle hazırlanarak Komisyonumuza intikal etmiş bulunan kanım 
teklifleri Komisyonumuzca da olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak, maddeler müzakere edilirken 1610 sayılı Kanunun tadilini öngören ve görüşmelere esas alınan tek
lif metnine 1606 sayılı Kanunun tadilini öngören teklifin 1 nci maddesinin 2 nci çerçeve madde olarak eklen
mesi prensip olarak kabul edildiğinden her iki teklifin bu şekilde birleştirilmesi ve maddelerinin yeniden ted
vini uygun görüldü. 

Bu itibarla, görüşmelere esas alınan 1610 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ııcü bendin tadilini dü
zenleyen teklifin 1 nci çerçeve maddesiyle, bağlı 4 ncü bent aynen, 

1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerini tadil eden diğer teklifin 1 nci maddesi yeni düzenlenen 
metne 2 nci çerçeve madde olarak ithal edilmesi suretiyle ve madde numarasındaki değişiklikle aynen, 

Görüşmelere esas alınan teklifin 2 nci maddesi 3 ve 3 ncü maddesi de 4 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca, yeni düzenlemeye uygun şekilde kanun teklifinin başlığı değiştirilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

İmzada bulunamadı. 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Denizli 
Hüdai O rai 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Coşkun Karagözoğlu 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 
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RİZE MİLLETVEKİLİ SAMİ KUMBASAR'IN 
TEKLİFİ 

17 . 7 . 1972 Tarihli ve 1610 Numaralı Kanunun 24 ncü 
Maddesine Ekli 4 ncü Bendin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numa
ralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bent aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

4. — Özel kanunların bina ve arazi vergilerine 
ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31 . 5 . 1963 ta
rihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletler
arası antlaşmalarla tanınan muaflık ve istisna hü
kümleri ile, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı Ka
nunla tanınan muaflık hükümleri saklıdır.) 

MADDE 2. — Bu Kanun 17 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

17 . 7 . 1972 Tarihli ve 1610 Numaralı Kanunun 
24 ncü Maddesine Ekli 4 ncü Bendin ve 11 . 7 . 1972 
Tarihli 1606 Sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü Maddesi

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1972. tarihli ve 1610 nu
maralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bent 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

4. — Özel kanunların bina ve arazi vergilerine 
ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31 . 5 . 1963 ta
rihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan millet
lerarası antlaşmalarla tanınan muaflık ve istisna hü
kümleri ile, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı Ka
nunla tanınan muaflık hükümleri saklıdır.) 

MADDE 2. — 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Ha
va Kurumu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
resmî darülaceze kurumları; kendilerine tereddübe-
den vergi, harç' ve resim mükellefiyeti kurumlara 
aidolduğu hallerde bütün vergilerle, harçlardan, re
simlerden, hisse ve fonlardan muaftır. 

Madde 3. — Kanunlarla veya imtiyaz sözleşme
leri ile Türkiye Kızılay Derneğine, Türk Hava Ku
rumu, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile resmî 
darülaceze kurumlarına sağlanan gelirlerden Hazine 
hissesi veya İrthi'sar Resmi alınmaz. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 



Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 332 
Toplantı : 3 

1543 Sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 Sayılı 
Nüfus Kanununun da 62 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /424) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 3 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-42/06228 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2 . 3 . 1976 
tarihinde kararlaşünlan «1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 
da 62 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Memleketimizde genel bir nüfus yazımı 1320 - 1322 yıllarında yapılmış ve bugün yürürlükte olan nüfus 
kütükleri düzenlenmiştir. Nüfus kütüklerinin düzenlenmesinden sonra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sa
vaşı gibi nedenlerle meydana gelen nüfus hareketleri ve yetmiş yıllık bir uygulama sırasında kütük defterle
rinin eskimiş, yıpranmış ve yırtılmış olmaları nüfus kayıtlarını içinden çıkılmaz bir duruma getirmiştir. Vatan
daşın şahsî hallerini kanıtlayan ve birçok hak ve yükümlülüklerin doğumuna esas olan nüfus kayıtlarının yu
karıdaki nedenlerle okunmaması, yanlış veya eksik okunması ilgililer yönünden birçok zorluklar doğma
sına ve bazen de haklarının kaybolmasına neden olduğu gibi, nüfus idareleri yönünden de iş hacminin art
masına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve kütükleri yeniden düzenle
mek amacı ile Genel Nüfus Yazımı Kanunu hazırlanmış ve 24 s 2 . 1972 tarihinde kabul edilerek 9,3.1972 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1543 sayılı bu Kanun, yazımdan sonra aile kütüklerinin yeniden düzenlenmesinde mevcut nüfus kütük ka
yıtlarını esas almıştır. Bu durum kütüklerin yazım yapılmaksızın mevcut kayıtlara dayanarak yeniden düzen
lenmedi ve bunun mümkün olmadığı hallerde yazım yapılmasının birçok sorunları ortadan kaldıracağı ve aynı 
zamanda tasarruf sağlaması yönünden daha uygun olacağı fikrini hâkim kılmıştır. Bu hususta Bakanlıkça da 
bir yönetmelik hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu nedenlerle 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanu
nunun 1 nci ve aile kütüklerinin tutulmasını genel bir nüfus yazımı yapılması şartına bağlamış olan. 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 62 nci maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüş ve bu kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının birindi maddesi ile 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi değiştiril
mektedir. 

Söz kotlusu Kanunun 1 nci maddesinde Türkiye'de genel bir nüfus yazımı yapılması öngörülmektedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi nüfus aile kütüklerimin yeniden düzenlenmesinde mevcut kayıtların esas alınma
sı ve bunun mümkün olmadığı hallerde yazım yapılması prensip olarak kabul edildiğinden madde, bu amacı 
sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. Diğer taraftan kütüklerin yeniden düzenlenmesi sırasında kanunda belirti
len yöntem ve esaslar uygulanaJbileceği gibi maddeye ilâve edilen yeni bir fıkra ile de duruma ve yazımın 
kapsamına göre kanunda öngörülenlerin dışında tespit edilecek diğer esas ve usullerin de uygulanabilmesi ka
bul edilmektedir. Bu yoldan kütüklerin yenilenmesi sırasında ortaya çıkacak sorunların çözümünde içişleri 
Bakanlığına gerekli tedbirleri alabilme ve pratik olduğu kadar amaca en uygun yöntemi tespit ve uygulama 
ydtkM verilmektedir. 

21 Kanunun 2 nci maddesi ile de 1587 sayılı Kanunun 62 nci maddesi değiştirilmektedir. 

9 . 3 . 1972 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Genel Nüfus Yazımı Kanunu Türkiye'de genel bir ya
zım yapılmasını öngörmüş ve buna paralel olarak da 1587 sayılı Nüfus Kanununun 62 nci maddesinde nü
fus aile kütüklerinin tutulmaya başlanması, genel bir nüfus yazımı yapılması koşuluna bağlanmıştır. 

Oysa kütüklerin yeniden düzenlenmesinde-yazım en son çare olarak kabul edilmiş ve bu tasarının 1 nci 
maddesiyle Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi bu istikamette değiştirilmiştir. 

Bu nedenlerle 1 . 9 . 1974 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Nüfus Kanununda getirilen sistem ve pren
siplerin kül halinde uygulanabilmesi için bu maddenin de değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Diğer maddeler, yürütme ve yürürlük tarihine ilişkin esasları tespit etmektedir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

12 . 5 , 1976 

Yüksek Başkanlığa 

1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlı!k temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, yazım yapılmaksızın 
mevcut kayıtlara dayanarak kütüklerin yeniden düzenlenmesinin, mümkün olmadığı takdirde de yazım yapıl
masının tasarruf yönünden de daha uygun olacağı mülahazasıyle hazırlanmış bulunan tasarı prensip itibariy
le komisyonumuzca da müspet mütalaa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve maddeler hakkında ya
pılan görüşmeler sonunda, Hükümet metni benimsenerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti, nazarı itibara alınarak tasarının öncelikle görüşülmesi temennisiyle işbu 
raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
îçel 

Hikmet Baloğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Kerem Şahin 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Başkanvekili 
Konya 

Şener Battal 

Adana 
Hasan Cerit 

İstanbul 
M. Kâzım özeke 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 

Ankara 
Muammer Alici 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1543 Saydı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci 
ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 2 . 1972 tarihli ve 1543 sa
yılı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

«Madde 1. — Nüfus kütüklerini yeniden düzenle
mek amacıyle gerekli görülen yerlerde nüfus yazımı 
yapılır. 

Yazımın yapılacağı yer ve tarihler İçişleri Bakan
lığınca tespit ve ilân olunur. 

İçişleri Bakanlığı, kütüklerin yemden düzenlenme
si sırasında bu Kanunda öngörülen veya ihtiyaca gö
re yönetmeliklerle tespit edeceği diğer usul ve esas
ları uygulamaya yetkilidir.» 

MADDE 2. — 5 . 5 . 1972 tarihli ve 1587 sayılı 
Nüfus Kanununun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 62. — Evlenen her erkeğe bir aile cüz
danı verilir. Her aüe reisi aile cüzdanı almaya ve 
aile fertlerinin şahsî ve medenî hallerinde meydana 
gelen değişiklikler ile yeni doğan çocuklarını bu cüz
dana işletmeye mecburdur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce evlen
miş olanlar istedikleri takdirde nüfus idarelerince 
kendilerine bir aile cüzdanı verilir.» 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1543 Saydı Genel Nüfus Yazımı Kanununun 1 nci 
ve 1587 Sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

-MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

2 . 3 . 1976 
Devlet Bakam 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
S. D emir el Prof. Dr. N. Erbakan 

(İçişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi' aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı Y. 
O. A sil t ürk 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Giım. ve Tekel Bakanı 
Dr. K. Demir O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı V. 
/. Müftüoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

İmar/ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 
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Dönem 
Toplantı 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 362 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker, Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
Arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 468 Numa
ralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan 

Komisyonları Raporları (2 /589) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu IfetfoaJdî Teşebbiislerinlin Türkiye Büyük MiiMöt Medislince Dbnelttonmesfahı DüzenılenmesJi Hakkın
daki 468 Nulmanallı Kanunun bazı maidldteleddiın değiştkiilımesıiıne Ve bir geçidi madde eklenmesiine dair kamun 
teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla^ 

Manisa Mv. 
Süleyman Çağlar 

îzmir Mv. 
Alev Coşkun 

Denizli Mv. 
Hasan Korkmazcan 

Gümüşhane Mv. 
Mustafa Karaman 

Bursa Senatörü 
Barlas Küntay 

Kocaeli Mv. 
Sabri Yahşi 

Adana Mv. 
Yılmaz Hocaoğlu 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

• Afyon Mv. 
A. İhsan Ulubahşi 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

İstanbul Mv. 
Reşit Ülker 

Ordu Mv. 
M. Kemal Gönül 

Adana Mv. 
Mehmet Ünaldı 

Nevşehir Mv. 
Sabri Dörtkol 

İzmir Mv. 
İsmail Taşlı 

K. Maraş Mv. 
Halit Evliya 

Zonguldak Senatörü 
M. Ali Pes t ilci 

Tekirdağ Mv. 
Nihan İlgün 

Gaziantep Mv. 
Mehmet Özkaya 

Antalya Mv. 
İhsan Ataöv 

Antalya Mv, 
Remzi Yılmaz 

Sakarya Mv. 
Nadir Lâtif İslâm 

Kütahya Mv. 
Haşim Benli 

Mardin Mv. 
Talât Oğuz 

Bilecik Senatörü 
Orhan Tuğrul 

İstanbul Mv. 
F. Gülhis Mankut 

Trabzon 
A. İhsan Birincioğlu 

Kocaeli Mv. 
Sedat Akay 

Afiyon Karaihisar Mv. 
Dr. Mete Tan 

Erzincan Mv. 
Hüsamettin Atabeyli 

Antalya Mv. 
Abdürrahim Erdem 

Trabzon Mv,* 
Mehmet Özgür 
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GENEL GEREKÇE 

4052 ve 6201 numaralı kanunlarla iki kez değiştirilen 3460 numaralı Kanunun 5 nci maddesine göre Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin denetimini yapan umumî heyet bir kısım bakanların, ilgili komisyon üyesi milletve
killerinin ve kamu görevlilerinin katılması ile oluşan karmaşık bir kuruluştu., 

I960'da çıkarılan 23 numaralı Kanunla Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve denetimine günün ko
şullarına uygun bir biçim verilmişti. 

Anayasanın hazırlanmalsı sırasında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetim usulü de ele alınmış ve Anayasa 
Alt Komisyonunca düzenlenen 5 nci madde «Genel ve katma bütçeler dışında kalan bütçelerin hazırlanması ve 
denetlenmesi hakkındaki esas ve usuller özel kanunlarla gösterilir.» biçiminde kaleme alınmıştır. 

Komisyon raporunda II nci Sayıştay, kenar başlığını taşıyan Anayasanın 127 nci maddesinin gerekçesinde 
(«Genel ve 'katma bütçeler dışında kalan İktisadî Devlet Teşebbüslerinin iktisadî murakabesini yapmakla gö
revli denetim kurulunun Anayasa ile düzenlenmesine, imkân ve lüzum görülmemiştir. Gerçekten, bu vazifenin 
teşriî ofgana bağlı Sayıştay veya yine bu organa bağlı bir diğer kurula veyahut yürütme içinde yer alan bir 
kurula verilip verilmemesi, ilerideki ihtiyaçlara göre anlaşılabilecektir. Esasen, «Millî Bütçe» sayesinde teşriî or
ganın bu teşebbüsler üzerindeki murakabesi geniş ölçüde artmaktadır.») demektedir. 

Anayasanın Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında komisyon başkanının «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
denetlenmesi için gerekli usuller kanunla düzenlenir.» biçimindeki önergesi ile ayrıca üç üye tarafından bir
likte verilen «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T. B. M. M. adına denetlenmesi kanunla düzenlenir.» ifadeli öner
geler kabul edilmiş ve madde redaksiyon için komisyona verilerek hali hazır mevcut şekle gelmiştir. Böylece 
önergelerde geçen «adına» deyimi redaksiyon sırasında çıkarılarak fıkra bu şekli ile kesinleşmiştir, 

Anayasanın kabulünden sonra Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluşlarını düzenleyen 440 sayılı Kanunla 
bunların denetiminin ne suretle yapılacağını saptayan 468 numaralı Kanunlar çıkarılmıştır. 

1964'te çıkarılan 468 sayılı Kanunun saptadığı biçimde, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimine dair 
komisyonca hazırlanan raporlardan ancak ikisi Genel Kurulların onayından geçerek karara bağlanabilmiş
tir. Bu raporlardan ilki 1959 - 1963 yılları faaliyetlerini kapsamakta, ikincisi ise 1964, 1965 ve 1966 yıllarına 
dair faaliyetlerin denetiminden ibarettir. Halen 1967 dah;l günümüze kadar geçen süreyi kapsayan dönemin dene
timi çeşitli nedenlerle yapılamamıştır. Denetimi yapılamayan 1967, 1968 ve 1969 yıllarına dair raporlar Ko
misyonca i .3 .1972'de, 1970 yılı bilanço ve netice hesaplan hakkındaki komisyon raporu 31 . 10.1972'de ve 
1971 yılı bilanço ve netice hesapları hakkındaki rapor da 28 .'6.1973'de C. Senatosu Genel Kuruluna sevko-
lunmuştur. Üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bu raporların Genel Kurullarda görüşülme olanağı 
bulunamamıştır. 

12 yıldan beri edinilen tecrübe 468 sayılı Kanunun getirdiği denetim sisteminin beklenen sonucu vermediği
ni göstermiştir. 

Bir denetimin etkili olması onun zamanında yapılması ile mümkündür. Birtakım hadiselerin ve uygulama
ların üzerinden zaman geçtikten sonra denetlenmeleri idarecilerin hatalarını düzeltmelerine imkân vermeyen 
've sadece ibra edilmek veya edilmemek gibi o konunun hukukî neticelerini tayin eden bir cezaî müeyyide ya
ratıcı un'suru haline bürünmüş olur. Bu ise sadece tahkik ve teftişle elde olunacak bir husustur. 

Denetim, genel iktisat politikası, işletmecilik faaliyetlerin'in mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve pla
nın uygulama programlarına uygunluğu noktalarından ve hukukî durumlarına göre de ulusal ekonomimize fay
dalı olup ölmadıMan, kârlılık ve verimlilik anlayışı içerisinde çalışıp çalışmadıkları ve sermaye birikimine yar
dım ederek daha fazla yatırım kaynağı yaratıp yaratmadıkları bakımlarından kontrol etmek ve zamanında ted
birler alınması için gereken direktifi verme niteliğini haiz bulunmalıdır. Anayasanın öngördüğü denetime işlerlik 
kazandıran 468 numaralı Kanun mevcut haliyle denetimin bu amacını sağlayamamıştır. 

Anayasanın öngördüğü, yasama organınca yapılacak denetim, bu organca seçilen ve onun adına çalışan bir 
komisyonca yapılması, 'komisyon kararlarına itiraz vukuunda konunun genel kurullar önüne getirilmesi, Ana
yasanın yukarıda âçı'kîanân madde yapısına ve 62 nci maddesiyle tanınan ve 140 sayılı Kanunla işlerlik ka
zanan dilekçe hakkının kullanılması sisteminde olduğu gibi denetimin de bu tarzda yapılması Anayasanın 
127 nci maddesinde ifadesini bulan, bizzat yapılma niteliğini değiştirmeyecektir. 
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Teklif olunan şekle göre, genel olarak denetim işleminin komisyonda tamamlanması aneaik pek önemli, eko

nomik ve siyasî ağırlık taşıyan konuların genel kurullar önünde tartışılmasına olanak tanınması düşünüldüğün
den burada itirazın Siyasî Parti Grupları 10.T. fi. M. M. üyesi ve Hükümetçe yapılabileceği esası kabul edil
miştir. 

Bu teklifle 468 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve halihazırda denetimi yapıl
mamış yıllara ait raporların görüşülme şekli ile Komisyonun halihazır organizasyonunun işbu Kanuna tabi 
olması öngörülmüştür. 

M A D D E G E R E Ç E L E R t 

Madde 1. — Anayasa, kanunlar ve tüzük meclislerin Başkanlık Divanlarının, komisyonların ve komis
yonların başkanlıklarının iki yü için seçileceklerini saptamıştır. Deneyler göstermiştir ki bir yıllık süre ihti
saslaşmaya olanak vermemekte ve yönetimdeki istikran sağlayamamaktadır. Bu nedenle Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonununda iki yıl için seçilmesi öngörülmüştür. 

Maddede yapılan değişiklik bundan ibarettir. 
Madde 2. — 468 saydı Kanunun ikinci maddesinde, birinci maddenin gerekçesinde açıklanan neden

lerle, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Başkan, Başkan vekili, sözcü ve kâtip seçiminin iki yılda bir yapılması 
ayrıca Alt komisyonların da iki yıl süre ile görev yapmaları esası kabul edilmiştir. 

Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimi için raportör
lerin ve Alt komisyonların Ankara dışına da gitmeleri bunun için kendilerine yolluk ödenmesi esası geti
rilmiştir. 

Madde 3. — 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2, 3 ve 5 nci fıkraları yeni baştan düzenlenmiştir. 
İkinci fıkra Karma Komisyonun bütün Kamu İktisadî Teşebbüslerini kapsaması gereken raporu bası

lıp C. Senatosu üyelerine ve milletvekillerine dağıtılacağını, mevcut sisteme göre bu. raporların görüşül
mesine Senatodan başlandığı getirilen değişikliğe göre de itiraz üzerine yine görüşmeye C. Senatosundan 
başlanacağı öngörüldüğünden, raporun C. Senatosu tutanağına eklenmesi uygun olacaktır. 

Genel gerekçede izah olunduğu gibi raporun dağıtımı gününden itibaren 30 gün içinde siyasî parti grup
ları, 10 T. B. M. M. Üyesi ve Hükümet bu raporlara gerekçe göstererek yaziyle itirazda bulunabilecekler bu 
itirazlar komisyonca sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde itiraz olunan hususlara dair komisyonun 
görüşü ile birlikte C. Senatosu Genel Kuruluna sevk olunacaktır. C. Senatosu Genel Kurulu 468 numaralı 
Kanunun getirdiği sistem içinde kararını verecektir. 

3 ncü fıkrada; Millet Meclisi Genel Kurulunun itiraza uğrayan raporların görüşme şekli ve alacağı ka
rar saptanmış ayrıca 468 sayılı Kanunda gösterilen süreler kaldırılarak sadece bu raporların gerek C. Sena
tosu Genel Kurulunda ve gerekse Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelikle bir defa görüşülmesi yeterli 
bulunmuştur. 

5 nci fıkrada yapılan değişiklikle Karma Komisyonca karara bağlanıp süresi içinde kesinleşen veya iti
raz üzerine Genel kurullarca tasvip edilen bilançolarla netice hesaplarının veya malî durumları gösteren 
tablolar ibra kararı ile birlikte, tasvip olunmayarak yönetim kurulları ibra edilmemiş ise bu husustaki karar
lar da Resmî Gazetede yayınlanması öngörülmüştür. 

Madde 4. — 468 numaralı Kanuna bir geçici madde eklenerek halen denetimi sonuçlanmamış Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin geçmiş yıllara ait faaliyetlerinin denetimi için de bu Kanunun uygulanacağı mev
cut Komisyonun, Komisyon Başkanının, Başkanvekilinin, sözcü ve Kâtibinin bu Kanuna tabi olacağı esası 
getirilmiştir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/589 

Karar No. : 6 

12 . 5 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, istanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletvekili M. Sabri 
Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 arkadaşının, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince DenötÜenme înîn Düzenlemmesi Halfckıınidalkli 468 Nu
maralı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine .ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

• Komisyonumuz; teklifin çerçeve 1 ve 2 nci maddeleriyle, 4, 5 ve 6 ncı maddelerini uygun mütalâa ede
rek aynen kabul etmiştir. 

Teklifin çerçeve 3 ncü maddesiyle değiştirilen 468 numaralı Kanunun 3 ncü maddesinin beşinci fıkrası, 
yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek, şekilde yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 3 ncü madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

İstanbul 
Hasan Basri Akkiray 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Kâtip 
İzmir 

Remzi Özen 

Gümüşhane 
Mustafa Karaman 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Rize 
Cevat Yalçın 

Ankara 
Cevat Önder 

Oylamada bulunmadı 

İsparta 
Mustafa Cesur 

imzada bulunamadı. 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/589 
Karar No. ; 129 , 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

3.6. 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker, Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz ve 27 arkadaşının, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenme-
sünim Düzenüenimeısi HaiklkındaM 468 Numarafu Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi» ilgililerin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 
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Anayasanın emredici hükmüne göre çıkarılmış bulunan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin T. B. M. Mecli

since Denetimi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 1.2 yıllık uygulanması denetim konusunda kendisinden bek
lenen etkenliği sağlayamadığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Karma Komisyonca hazırlanan raporlardan ancak 
ikisi Yasa Meclislerinde görüşülebilmiş; 1967-1971 dönemini kapsayan bilanço ve netice hesapları Karma 
Komisyonca görüşülüp Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevkedilmiş olduğu halde, bugüne kadar sonuç
landırılamamıştır. 

Malumdur ki, bir denetimin etkenliği, daha açık bir deyimle ondan beklenen faydaların sağlanması onun 
zamanında yapılması ile mümkündür. Aktüalitesini kaybetmiş ve yöneticilerini uyarma olanağı vermeyen bir 
denetimin etkenliğinden söz edilemez. 

468 Sayılı Kanunda yapılması istenilen değişiklikle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetiminde bu etken
liği sağlama amacı görülmüştür. Bu teklif Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetiminin nihaî olarak Karma Ko
misyonca yapılmasını ancak; siyasî parti grupları, 10 T. B. M. Meclisi üyesi veya hükümetten itiraz vaki ol
duğunda Yasama Meclislerinde de görüşülebileceği esasını getirmektedir. 

Bunu temin maksadıyle 468 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesini ve halen dene
timi yapılmamış yıllara ilişkin raporların görüşülmesini ve bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurul
muş, olan Karma Komisyon süresine ilişkin kanun teklifi Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, görüşmeler
de ise Anayasa Komisyonunca hazırlanan metin esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ile Yürürlük ve Yürütme ile ilgili 5 ve 6 ncı maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. Ancak, 3 ncü maddenin 5 nci fıkrasında da yer alan (Hesaplarının) kelimesi (hesapları) şek
linde redakte edilmiştir. 

Anılan Komisyonda yıllarca biriken kurum ve teşebbüslerin bilanço ve netice hesaplarının bir an önce 
tasfiyesini sağlamak için bu teklifin Genel Kurullarda öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Bursa 
H. Suat Sungur 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

İçel 
İbrahim Göktepe 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Niğde Tokat 
Haydar Özalp Hüseyin Abbas 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ÇAĞLAR, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜL • 

*KER, NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ M. SABRİ DÖRTKOL DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
HASAN KORKMAZOAN, MARDİN MİLLETVEKİLİ TALÂT OĞUZ VE 27 ARKADA

ŞININ TEKLİFİ 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 468 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 12.5.1964 tarihli 468 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 1 nci fıkra: Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi
ni sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosunca seçilecek 15 Cumhuriyet Senatosu üyesi ile Millet Meclisince 
seçilecek 35 milletvekilinden ibaret bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu kurulmuştur. Bu Karma Komisyon üyeleri, iki yasama yılı için seçilirler. 

MADDE 2. — 12.5.1964 tarihli 468 numaralı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir: 

Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip. 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, devre ba

şında iki yasama yılı için bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bunlardan ! başkan ve 
başkanvekili aynı yasama meclisinin üyesi olamaz; sözcü ve kâtip içinde aynı hüküm uygulanır. 

Başkan komisyonun tasvibim almak suretiyle kamu iktisadî teşebbüslerinin durumunu incelemek üzere 
raportörler seçebilir ve altkomisyonlar kurabilir. Alt komisyonlar, kamu iktisadî teşebbüslerinin durumunu 
genel iktisat politikası, işletmecilik, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama 
programlarına uygunluğu noktasından inceler. Altkomis yonlar iki yasama yılı için seçilirler. 

Merkezleri Başkentten başka bir yerde bulunan kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi için raportörler 
veya altkomisy onların en fazla 15 gün süre ile Ankara dışına gitmelerine Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonunca karar verilebilir. Bu karar gerekli yolluğun tahakkuku için Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlıklarına birer yazı ile bildirilir. 

Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip altkomisy onlarda lüzumu halinde görev alabilirler. 

MADDE 3. — 12 . 5 . 1964 tarihli 468 numaralı Kanunun 3 ncü maddesinin 2, 3 ve 5 nci fıkraları aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — 2 nci fıkra: Karma Komisyonun bütün kamu iktisadî teşebbüslerini kapsaması gereken, 
tasvibe ve genel görüşmeye sunulan raporlar, basılıp T. B. M. M. üyelerine dağıtılır. Ve dağıtım tarihindeki 
C. Senatosu tutanağına eklenir ve Hükümete iletilir. Siyasî parti grupları, 10 T. B. M. M. üyesi veya Hükü
met bu rapora dağıtım tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. 

Bu takdirde kamu iktisadî teşebbüslerinden hangi'erinin biiânço ve netice hesaplarına itiraz edildiği ge
rekçe gösterilerek ve yazılı olarak Karma Komisyon Başkanlığına bildirilir. Bu süre içinde itirazda bulunul
mamış ise komisyon raporu kesinlesin 

İtiraz olunan raporlar, Karma Komisyonca itiraz süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün içinde 
itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü ile birlikte Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevkolu-
mır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu rapor kendisine geldiğinde hemen gündemine ahr ve 20 gün içeri
sinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar, bu genel görüşme en çok 15 gün sürer. Genel görüşme sonun
da bilançolarla netice hesaplarının tasvibedilip edilmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisine bildirir. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında
ki 468 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen-kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 12 . 5 . 1964 tarihli 468 numara
lı Kanunun 3 ncii maddesinin 2, 3 ve 5 nci fıkraları 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 3, — 2 nci fıkra : Karma Komisyonun 
bütün Kamu İktisadî Teşebbüslerini kapsaması ge
reken, tasvibe ve genel görüşmeye sunulan raporlan 
basılıp T. B. M. M. üyelerine dağıtılır. Ve dağıtım 
tarihindeki Cumhuriyet Senatosu tutanağına eklenir 
ve Hükümete iletilir. Siyasî Parti Grupları, 10 
T, B. M. M. Üyesi veya Hükümet bu rapora dağıtım 
tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. 

Bu takdirde Kamu İktisadî Teşebbüslerinden han
gilerinin bilanço ve netice hesaplarına itiraz edildiği 
gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak Karma Komis
yon Başkanlığına bildirilir. Bu dkc içinde itirazda 
bulunulmamış ise komisyon raporu kesinleşir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında
ki 468 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 12 . 5 . 1964 tarihü, 468 numa
ralı Kanunun 3 ncü maddesinin 2, 3 ve 5 nci fık
raları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — 2 nci fıkra : Karma Komisyonunun 
bütün Kamu iktisadî Teşebbüslerini kapsaması gere
ken, tasvibe ve genel görüşmeye sunulan raporları ba
sılıp T. B. M. Meclisi üyelerine dağıtılır. Ve dağıtım 
tarihindeki Cumhuriyet Senatosu Tutanağına -eklenir 
ve Hükümete iletilir. Siyasî parti grupları, 10 T. B. 
M. Meclisi üyesi veya Hükümet bu rapora dağıtım 
tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. 

Bu takdirde Kamu İktisadî Teşebbüslerinden han
gilerinin bilanço ve netice hesaplarına itiraz 
edildiği gerekçe gösterilerek ve yazılı olarak 
Karma Komisyon Başkanhğına bildirilir. Bu süre 
içinde itirazda bulunulmamış ise komfsyon raporu 
kesinleşir. 
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(Teklif) 

Millet Meclisi Genel Kurulu, rapor kendisine geldiğinde hemen gündemine ahr ve 20 gün içerisinde bu 
rapor üzerinde genel görüşme açar, genel görüşme en çok 15 gün sürer. Bu genel görüşme sonunda Millet 
Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla netice hesaplarım tasvibetmek suretiyle kamu iktisadî teşebbüslerinin yö
netim kurullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut bilançolarla netice hesaplarım tasvibetmemek sure
tiyle kamu iktidasî teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini reddeder, İbra edilmeyen kamu ik
tisadî teşebbüslerinin sorumluları hakkında genel hükümlere göre kanunî kovuşturma veya idarî işlem ya
pılır. 

Genel Kurullarda bu raporlar bir defa ve öncelikle görüşülür. 
Fıkra 5. — Karma Komisyonca karara bağlanıp süresi içinde kesinleşen veya itiraz üzerine Genel Ku

rullarca tasvibedilen bilançolarla netice hesaplarının veya maH durumları gösteren tablolar ibra kararı ile 
birlikte Resmî Gazetede yayınlanır; tasvip olunmaya rak yönetim kurulları ibra edilmemiş ise bu husustaki 
kararlar da Resmî Gazetede yayınlanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun, halen denetimi sonuçlanmamış bulunan kamu iktisadî teşebbüslerinin 1967 ve 
müteakip yıllara ait faahyetlerinin denetimi için de uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce kurulmuş olan Karma Komisyon ve onun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip bu Kanundaki sürelerini 
tamamlarlar; 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunun yasama orgamyle ilgili hükümlerini Yasama Meclisleri ve diğer hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin) 

İtiraz olunan raporlar, Karma Komisyonca iti
raz süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün için
de itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü 
ile birlikte Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
sevkolunur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu rapor kendi
sine geldiğinde hemen gündemine alır ve 20 gün içe
risinde bu rapor üzerinde Genel Görüşme açar, bu 
Genel Görüşme en çok 15 gün sürer. Genel Görüş
me sonunda bilançolarla netice hesaplannun tasvip 
edilip edilmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisi
ne bildirir. 

Fıkra 3 : Millet Meclisi Genel Kurulu rapor ken
disine geldiğinde hemen gündemine alır ve 20 gün 
içerisinde bu rapor üzerinde Genel Görüşme açar, 
Genel Görüşme en çok 15 gün sürer. Bu Genel Gö
rüşme sonunda Millet Meclisi Geneî Kurulu, bilanço
larla netke hesaplarını tasvip etmek suretiyle Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra 
edilmesini karara bağlar veyahut bilançolarla netice 
hesaplarını tasvip etmemek suretiyle Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini 
reddeder. İbra edilmeyen Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin sorumluları hakkında genel hükümlere göre 
kanunî kovuşturma veya işlem yapılır. 

Genel Kurullarda bu raporlar bir defa ve ön
celikle görüşülür. 

Fıkra 5 : Karma Komisyonca karara bağlanıp 
süresi içinde kesinleşen veya itiraz üzerine Genel Ku
rullarca tasvip edilen bilançolarla netice hesaplarının 
veya malî durumları gösteren tablolar ibra edilme ve
ya edilmeme karan ile birlikte Resmî Gazatede ya
yınlanır. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

İtiraz olunan raporlar, Karma Komisyonca itiraz 
süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün içinde 
itiraz olunan hususlara dair Komisyonun görüşü ile 
birlikte Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk 
olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu rapor kendi
sine geldiğinde hemen gündemine ahr ve 20 gün içe
risinde bu rapor üzerinde genel görüşme açar, bu ge
nel görüşme en çok 15 gün sürer. Genel görüşme 
sonunda bilançolarla netice hesaplarının tasvip edilip 
edilmediği hakkındaki görüşünü Millet Meclisine bili 
dirir. 

Fıkra 3. — Millet Meclisi Genel Kurulu rapor 
kendisine geldiğinde hemen gündemine alır ve 20 
gün içerisinde bu rapor üzerinde genel görüşme 

açar, genel görüşlmle en çok 15 gün sürer. Bu 
genci görüşme sonunda Millet Meclisi Genel Ku
rulu, bilançolarla netice hesaplarım tasvip etmek 
suretiyle Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim ku
rullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut bi
lançolarla netice hesaplarım tasvip etmemek suretiyle 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yönetim kurullarının 
ibra edilmesini reddeder. İbra edilmeyen Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin sorumluları lıakkında genel hü
kümlere göre kanunî kovuşturma veya işlem yapılır. 

Genel kurullarda bu raporlar bir defa ve önce
likle görüşülür. 

Fıkra 5. — Karma Komisyonca karara bağlanıp 
süresi içinde kesinleşen veya itiraz üzerine Genel ku
rullarca fasvip edilen bilançolarla netice hesapları 
veya malî durundan gösteren tablolar ibra edilme 
veya edilmeme karan ile birlikte Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

.y.-. \,>&<i 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 386 
Toplantı : 3 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İstanbul Milletvekili Hasan 
Basri Akkiray ve 5 Arkadaşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
47 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen-
meşine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan Komisyonları 

Raporlar. (2 /521 , 2/535) 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 2556 Sayılı Hâkim'er Kanununun 47 nci Maddesinin DeğişlMhnesine ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/521) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2256 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen meşine 
dair kanun tdkhıfJim gerekçesi ite birlikte gönderilmiştir, 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim, 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

GEREKÇE 

Anayasamız Türkiye Cumhuri yetinin Hukuk Devbti olduğu ilkesini kabul etmiştir. Hukuk Devletinin 
en belirgin niteliklerinden biri de eşitlik ilkesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yürürlüğe giren Yasalar ve özellikle Devlet Memurları Ya
sasının uygulanması ile ilgili Kanun hükmündeki kararnamelerin hükümleri arasında beliren çelişki ve uyum
suzluk nedeniyle yargıçlık ve savcılık mesleğinde bulunanlar arasında eşitsizlik doğduğu görülmektedir. Bu 
meslek mensuplarının birinci sınıfa ayrılmalarında uygulanan 2556 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde beliren 
eşitsizlik de bunun bir örneğidir. 

Bilediği üzere; halen yürürlükte olan 2556 sayılı Kanunun 47 nci maddesi mülga 3656 sayılı Barem Kanu
nuna göre 8 nci derece kadrosunun alınmasından sonra 10 yıl geçirilmesini müteakip birinci sınıfa ayrılma 
ilçesini taşımaktadır. Oysa bu 10 yıllık sürenin konulmasından maksat, 2556 sayılı Yasanın o zamanki uy
gulamaları sırasında mümtazen yükselen yargıç ve savcılara iki derece (ilerlemesi birden verilmesimn bazı 
yargıçların meslekte umulan olgunlaşmaya erişmeden birinci sınıfa ayrılmalarını önlemekti. Sonradan 4557 
sayılı Yasa ile mümtazen yükselenlere iki derece ilerleme birden verilmesi olanağının fölen ortadan kaldırıl
masından sonra bu hükmün esasen ilgili kuruluşların yorumu suretiyle uygulanmakta olduğu ve 657 sayılı 
yasanın malî hükümleri ile birlikte hâkim ve savcılar için maaş düzenlemesine esas tutulmasına kadar bu
nun meslek mensuplarının gereken olgunluğa erişmesi yolunda uygulanan anlamlı bir hüküm sayılabileceği ka
bul edilebilir. Oysa 657 sayılı Yasanın hâkim ve savcılar için maaş düzenlenmesinde esas tutulması ve halen 
Kanun hükmündeki kararnamelerle ve 1871 sayılı Yasa ile hâkimMğe başlama derecesinin stajı müteakip mes
leğe başladıktan sonra (askerlik sayıldıkta) altı ay hitamında iktisap edilebilmesi karşısında meslektaşlar ara
sında eşitsizlik doğuran bir unsur teşjkil ettiği mesleğe giriş bakımından aralarında dört yılı fark olan hâkim 
ve savcıların bir kaç yıl sonra aynı zamanda birinci sınıf incelemesine taJbi olmaları gibi sakıncalı bir sonuç 
getireceği anlaşılmaktadır. Ayrıca eskiden mevcut kadro darlığı nedeniyle meslek mensuplarının 47 nci mad
dede belirlenen hâfcimlıik derecesine yükselmeye lâyık oldukları halde elemanları gibi kayıtlan nazara alınır
sa eşitsizliğin bazı meslektaşlar için dört yıldan fazla mağduniye mucip olduğu bilinmektedir. 
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Eşitsizlik bununla da kalmayıp Hukuk Fakültesini aynı zamanda bitiren totemlerin Danıştay üye yardım
cılığına girmiş olmaları ile hâkimlik ve savcılk mesleğine girmeleri arasında da bir fark doğmuştur. Şöy-
leki Danıştay Yasasının 8 nd maddesine göre 2 nd derece maaşa hak kazanan ve askerlikte geçen süre dahil 
meslekte (15) yılını dolduran üye yardımcısı Danıştay üyeliğine seçilebilmektedir. Oysa hâkimlik ve savcılfk 
•mesleğine giren ve halen değiştirilmesi öngörülen 47 nci maddenin uygulanmasından dolayı birimci sınıfa 
ayrılmayı bekleyen hâkim ve savcıların aynı niteliği kazanabilmeleri için mesleğe girişlerinden itibaren 18-19 
yıl geçirmeleri gerekmektedir. Tekliflin 2 nci maddesi mağduriyete uğrâyahlarıü bu ıkönudaki zaman ikayıp-
larını da bertaraf etmektedir. 

Halen yürürlükte olan yasalar hükümlerdi ne göre bu teklif bütçeye herhangi bir külfet yüklemem ektedir. 

Maddelerin Gerekçesi 

(Madde 1. — Bu madde ile hâkim ve savcıların birline! sınıfa ayrılmaları için söz konusu şartların eski 
maaş sistemlerine göre düzeniş biçimi değiştirilip, şimdiki maaş düzenine uygum bir hale getirilmiştir. Bu su
retle mevcut eşitsizliklerin giderilmesi öngörülmüşjtür. 

Madde 2. — Getirilen geçici mad4e ile bu yasanın Ikabulünden dolayı birinci sınıfa ayrılan çeşidi kıdem
lere sahip hâkim ve savcıların artan süreleri kazanılmış süre sayılarak bu kişilerin de herhangi bir kayba 
uğramamaları ve aralarındaki kıdem ve derece farklarının muhafazası amacı güdülmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile yürürlük tarihi belirlenmiştir. 
Madde 4. — Be madde ile Kanunu 'yürütecek organ belirlenmiştir. 

İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 Arkadaşının, 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/535) 

13 . 2 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

İstanbul İstanbul İstanbul Kütahya 
H. Basri Akkiray Mehmet Emin Sungur Necdet Ökmen Haşim Benli 

İzmir îstanbul 
Nvccar Türkcan Vahit Çalın 

GEREKÇE 

Anayasamız Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk Devleti olduğunu kabul ettiği gibi herkesin kanun önünde 
eşit olduğunu da açıklamıştır. 

Oysa, kamu görevlilerinin yükselme ve İlerlemelerini düzenleyen yürürlükteki mevzuat arasında birçok 
uyumsuzluklar doğmuş, eşitsizliklere neden olmuştur. Bu eşitsizlikleri gidermek Yasama Organına düşen ka
çınılmaz bir görevdir. 

Değiştirilmesini öngördüğümüz 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesi de eski ve yeni meslek 
mensupları arasında eşitsizlik yaratan hükümlerden birisidir. 
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Hâkim ve savcılarla bu sınıftan sayılanların birinci sınıfa ayrılmaları için gerekli niteliklerden bir kısmını 
içeren bu hükümde şöyle denilmektedir : 

«Madde 47 
90 lira fiilen almak suretiyle bir terfi müddetini ikmal ederek Ayırma Meclisince terfiye lâyık görülen 

hâkim ve müddeiumumiler aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dairesinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 
Mümtaz olarak yükselmeye lâyık olanlar 3 ncü sınıftan başlamak üzere 10 yıl geçmedikçe birinci sınıfa 

ayrılamazlar. 
Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerinden Adliye vekâleti hizmetlerine alınanların birinci sınıfa geç

melerinde gözetilecek fiilî hizmetleri 74 ncü maddeye göre hesap olunur.» 

Görüldüğü gibi bu hüküm yıllar önce yürürlükten kalkan 3656 sayılı Barem Kianununa göre düzenlemede 
bulunmuştur. Elbet bugünkü koşullara uymamaktadır. Uyumsuzluk sadece sözcüklerle ilgili olsaydı bunların 
yorumlarla giderilmesi düşünülebilirdi. Fakat maddenin yürürlükte kalması mesleğe yeni girenlerle 657 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girmesinden önce girenler arasında en az dört yıllık bir ilerleme farkı doğurmaktadır. Bu 
farkın yorum ve uygulama ile giderilmesi olanağı bulunmamıştır. 

Şöyle ki : 
Maddede belirtilen on yıllık süre hâkim adaylığını bitirip mesleğe başladıktan 6 ay sonra başlamaktadır. 

Mesleğe 657 sayılı Kanunun yürürlüğü girmesinden önce başlayanlarda ise bu sürenin başlaması için en'az 
dört yıl beklenmesi gerekmiştir. Çünkü bugün üçüncü sınıf hâkimlik 7 nci maaş derecesinden başlamakta olup 
adaylığını bitirerek atanan hâkim ve savcılar askerlikte geçirdikleri süreler sayılarak 6 ay sonra 7 nci dere
ceye yükselmektedirler. Eskiden üçüncü sınıf hâkimlik 8 nci dereceden başlamakta 10 ncu derece ile yardımcı 
sınıfında işe başlayan hâkim ve savcılar (çoğu kez kadro tıkanıklığından beklemeleri bir yana) en az dört 
yıl beklemekte idiler. 

Kaldı ki; maddede yer alan 10 yıl bekleme koşulu bugün savcı ve hâkimlere (istisnasız olarak) ancak yet-
kdli kurulların yorumu ile uygulanmaktadır. Bunun kanunun çıktığı zaman güttüğü amacı karşılamadığı mu
hakkaktır. Kanun çıktığı zaman mümtazen yükselen hâkim ve savcıların birden iki derece yükselmelerine 
olanak tanımakta idi. Bu suretle bir hâkimin çok kısa bir zamanda birinci sınıfa ayrılabileceğini nazara alan 
yasa koyucu meslekte biraz da kıdem alındıktan sonra birinci sınıfa ayrılabilme amacını karşılamak için bu 
hükme gereksinme, duymuştur. Zamanla iki derece birden ilerleme olanağı (çıkarılan yasalar ve uygulama ile) 
kaldırılmış ancak yetkili kurullar bu on yıl bekleme koşulunu bütün hâkimler için yürürlükte saymışlardır. 
Değişiklik teklifi kabul edilirse yasa koyucunun bugünkü şartlara uygun gerçek amacı açıkça ortaya kona
caktır. 

Eşitsizlik sadece mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcılarla eskiden başlayanlar arasında değildir. Hukuk 
fakültesini aynı zamanda bitirerek hâkim ve savcı olanlarla Danıştay üye yardımcısı olanlar arasında da fark 
yaratılmıştır. 

Danıştay Yasasına göre askerlikte geçirdikleri süreler dahil meslekte 15 yılı dolduran ve 2 nci derece 
maaş alan bir yardımcının Danıştay üyeliğine seçilme niteliğini kazanacağı kabul edilmiştir. Mevcut uygula
maya göre; 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesinin 2 nci fıkrası 1 nci bendindeki müddetle bir
likte bir hâkim ve saivcı aynı duruma ancak 18-19 yılda gelebilmektedir. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçi
lebilme şartlarını belirleyen Anayasanın 145 nci maddesinde 15 yıl avukatlık yapmış olanların yüksek malh-
kema üyesi olabilmeleri kabul edildiği nazara alınırsa hâkim ve savcılar için konulan eşitsiz mevzuatın Ana
yasaya aykırılığı bile ileri sürülebilir. Getirilen geçici madde ile Anayasaya paralel ve aynı meslek mensup
ları arasındaki farkı kaldıran Hikümler konulmuştur. Bu geçici hükümlerin uygulanması ile yeni düzenle
meden dolayı karışıklığa yer verilmemesi de sağlanmıştır. 

Şurasını'da hemen ve önemle belirtelim ki; bu yasadan dolayı bütçeye en ufak bir masraf yüklenmesi söz 
konusu değildir. Zira bugün birinci sınıfa ayrılmış hâkim ile ayrılamamış hâkim arasında hiçbir maaş ve öde
nek farkı yoktur. Burada söz konusu olan yüksek mahkeme hâkimliklerine seçilebilme niteliğinin kazanıl
masıdır. Bu niteliği kazananlar arasında yetkili merciler gerekli seçimi yapacaklar yeterli bulduklarını Yargı
tay veya Danıştay üyesi seçeceklerdir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 386) 



Maddelerin Gerekçesi 

Madde 1. — Bu madde ile hâkim ve savcılarla bu sınıftan sayılanların birinci sınıfa ayrılmaları için 
söz konusu şartların eski düzenleniş biçimi yeni maaş düzenine uygun bir hale getirilmiştir. Bu suretle mes
leğe yen'i girenlerle eskiden girenler arasında beliren eşitsizliklerin giderilmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Getirilen geçici madde ile bu Yasanın (kabulünden dolayı birinci sınıfa ayrılan çeşitli dere
ce ve kademelerdeki meslek mensuplarının artan süreleri kazanılmış süre sayılaraık mağduriyetler önlendiği 
gibi bu Kanundan yararlananlar arasında yeni eşitsizliklerin doğmaması sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile yürürlük tarihi belirlenmiştir. 
Madde 4. — Bu madde ile kanunu yürütecek organ belirlenmiştir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN BASRİ AKKİRAY VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ; 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 47. — İkinci dereceden maaş almaya hak kazanan hâkim, savcılar ile bu sınıftan sayılanlar kanunda 
yazılı diğer şartlarla birinci sınıfa ayrılabilirler. 

MADDE 2. — 2556 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilk incelemede birinci sınıfa ayrılanların ikin
ci derece maaşı almayı hak ettikleri tarihten itibaren kazandılklan kademe ve derece ilerlemeleri ile artan 
süreleri 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci maddesinin 2 nci fıkrası 1 nci bendinde öngörülen süreden 
•sayılır. . • . • 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce birinci sınıfa ayrılanlar da bu madde hükmünden yararlanırlar. 

'MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 7.5. 1976 

Esas No : 2/521,535 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka

daşının, 2556 sayılı Hâkimlar Kurulunun 47 nci maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, teklifini esas almak ve diğer teklifi de bununla bir-
leştirmek^suretiyle konuyu görüşmüştür. 
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Teklifin 1 nci çerçeve maddesiyle değiştirilen 2556 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası, eşit

lik ilkesi gözönüne alınarak hâkim ve savcılık mesleğinden sayılanların da bu kanun hükümlerinden faydalan
ması sağlanacak şekilde değiştirilmiştir. Maddeye ikinci bir fıkra eklenerek, meslekte on yılını doldurmayan
ların Birinci Sınıfa ayrılamıyacakları esası getirilmiş ve böylece metinde açıklık sağlanmıştır., 

Teklifin 2 nci çerçeve maddesiyle 2556 Sayılı Kanuna eklenen geçici madde, tatbikatta uygulayıcılara 
kolaylık sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifîn 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca ay nen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

istanbul 
Cemil Yavaş 

Kırklareli 
Mehmet pedeoğlu 

Kars 
Hasan Yıldırım 

imzada bulunamadı 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Kastamonu 
Hilmi Öztürk 

Nevşehir 
M. Zeki Tekiner 

Kırklareli! 
Mehmet Atagün 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 
İmzada bulunamadı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

tmzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/521, 2/535 
Karar No. : 145 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

29 . 6 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 2556 Sayılı Hâkimler Kanunu
nun 47 nci maddesinin değiş'tirilmesine ve bir geçidi madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, İstanbul 
Mililetvekili Hasan Basni Akkiray ve 5 arkadaşının 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi» ve önhavalesi uyarınca Adalelt 
Komisyonu Raporu, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin dle kaıtıfdığı toplantıda görüşüldü. 

Adalet Komisyonu raporunda ve teklifin gerekçesinlde de belirttiMği üzere, bu kanun teklifi ile ha
len yürürlükte bulunan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 ndi maddesinin taftibikaitita meydana gelen eşit
sizlik ve haksızlıkların önlenmesi sağlanmış olmaktadır. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun halen yürürlükte 'bulunan 47 nci maddesinde, hâkim ve savcıların bi
rindi sınıfa ajynlaıbillmeleri eskilden anılan 50 aslî maaş kaldnosunu aldığı tarihten 10 yıl geçmiş olması ve 90 
lira maaşı Men 2 yıl almış alması şarttına bağlanmuştır. 

Bu duruim bugünkü 8 nci derece ve 3 ncü derecelere tekabül etmektedir,-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 7 ve 8 nci maddeleriyle geçici olarak Devlet Memur

ları Kanununun maaş yönlümden kapsamı içine giren hâkim ve savcılar halen 8 nci derece ile (50 aslî maaş
la) göreve başlamakitaldırlar. Ve kadro beklemeden 2 yılda bir sicilleri müsait 'ise derece yükselmesi yap
maktadırlar.' 
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Bu dururnfda 657 sayılı Devlet Mömurları Kanununun fiilen uygulanmasından sonra mesleğe giren hâkim 

ve Cumhuriyet savcısı sicili müsait m 10 yıl sonra btirincS sıüif telik'iikatına tafel tutulacaktır. 
Devlet Memurları Kanununun taltiböMnJden önce hâkim ve Cumhuriyet savcısı olanlar eskiden 11 nci de-

recelden göreıve başlaidıkları glilbi o zaman içlin kadrosuz olarak üç ÜM dterfâoeıye kadar yükselime imkânı bu-
lunduğünJdaın çoğunlukla 50 lira aslî maaş kadrosunu ancak 5 - 6 yıl sonra almışlar ve bu suretle şamdliki 
hâk'im ve savcılara nazaran 5 - 6 yıl geç birinci sınıfa ayrıtaallan söz konusu otauştar. 

Bu nedenle kendiislinden 5 - 6 yıl sonra mesleğe başlayan arkadiaşlarjıyie aynı zamanda birinci sınıf hâ
kimlik itncelemmesine tabii tultulmaları gerekmektedir. 

Bu durum bir eşitsizlik ve aJdaletislizUk oSlduğundan 'kanun töktifi ile bu adaıietsıizliğ'in giderilmesine çalışıl
mıştır. 

Geçici mıadlde üe de yeni değişikliğe göre; Hâkim Ve Cumhuriyet savcıları ve bu görevden saiyılanlların 
bkıinci sınıfa ayrıtoalıarı icalbeden tarihten itibaren geçen süreleri 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci 
maddesMn 1 nci bendinde belintiten, Yargıtay Üye iğine seçilebilmek için öngörülen üç yıllık süreden 
sayılır hükami getirilmiş ve bununla halen 2 nci derece veya bunun üzerimde maaş alıp birinci sınıfa ayrıl
mamış bulunanların iklinci derece maaşı henüz alanlarla aynı anda birinci sınıfa ayrılmış sayılmaları gibi yeni 
bir eşitsizliğe meydan verilmemesi sağlanmıştır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan kanun teklifleri Konisyonutauızca da olumlu karşılanmış ve gö
rüşmelere Adalet Komisyonunun metni esas alınarak maddelerin ırıüzalkeresiae geçlmîpir. 

Teklifin 1 ve- 2 ndi maddelerini Adalet Kamfisyonu nun değiştirdiği şekillide ve yürürlük ile yürütmeyi dü
zenleyen 3 ve 4 ncü maddeler teklifte olduğu gibi aynen kalbul edimliştiir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arız olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 
Adana 

Osman Çıtırık 
Ankara 

H. Turgut Toker 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İstanbul 
Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

imzada bulunamadı 

İzmir 
Süleyman Genç 

İzmir 
Coşkun Karagdzoğlu 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

İmzada bulunmadı 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Nifde 
Haydar Özalp 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Zonguldak 
Sebati Ataman 

İmzada bulunamadı 
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Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın 
Teklifi 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
47 nci Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Ka
munun 47 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiş ti r il mistir. 

Madde 47. — 2 nci dereceden 
maaş almaya hak kazanan hâkim 
ve savcılar kanunda yazılı diğer 
şartlarla birinci sınıfa ayrılabilir
ler. 

MADDE 2. — 2556 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

Geçici madde — İkinci ve da
ha yukarı dereceyi aldıkları hal
de, eski hükümlerden dolayı 
birinci sınıf incelemesine tabi tu
tulmamış olanların bu kanun hü
kümleri gereğince birinci sınıf in
celemesine tabi tutulup bu sınıfa 
ayrılmaları halinde ikindi derece
yi almiayı hak ettikleri tarihten 
itibaren kazandıkları süreler 1730 
sayılı Yargıtay Kanununun 31 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının 1 nci 
bendinde öngörülen süreden sa
yılır. 

3u teklifin kanunlaşmasından 
önce birinci sınıfa ayrılıp 47 nci 
maddenin uygulanması nedeniyle 
bekleme zorunluğunda kalanlar
da bu madde hükmünden yarar
lanırlar* 

Adalet Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
47 nci Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 47. — İkinci derece 
maaşını filen alan hâkim, savcı 
ve bu meslekten sayılanlar aşağı
daki maddelerde yazılı şartlar 
dairesinde ilgili kurullarca birinci 
sınıfa ayrılalbilirler. 

Hâkimlik, savcılık ve bu mes
lekten sayılan görevlerde on yılı
nı doldurmayanı!ar, birinci sınıfa 
ayrılamazlar.» 

MADDE 2. — 2556 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

«Geçici madde — Bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra 
ilk incelemede birinci sınıfa ayrı
lanların ikinci derece maaşı alma
yı hak ettikleri tarihten itâbaren 
geçen süreleri, 1730 sayılı Yargı
tay Kanununun 31 nci maddesi
nin 1 nci bendinde öngörülen sü
reden sayılır. 

Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce birinci sınıfa ayrılanlar 
da bu maidde hükmünden yararla
nırlar.» 

Bütçe Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun 
47 nci Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bir Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Adalet Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmişKir. 
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Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın i Adalet Komisyonunun Kabul 
Teklifi 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihünde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu 
Adalet Baltanı yürütür. 

Ettiği Metin 

MADDE 3. — Teklifin 3 neti 
matildesi Komisyonumuzca aıyn'en 
kalbul edülraişltür. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
anakMessii, Komisyonumuzca aynen 
kabul edSiknüşlDir. 

Bütçe Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

MADDE 3. — TdcEfin 3 ncü 
mafddıesj aynen kaibul ediım'işiı'ir. 

• MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maıdidesi aynen kabul edilmiştir. 

»G<\ 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 451 
Toplantı : 4 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 Arkadaşının; Güney
doğu Bölgemizde Mayınlanarak Suriyelilerin İstifadesine bırakılan 
Toprakların Temizlenerek İşlenir Hale Getirilmesi, Kısmen Dev
let Üretme Çiftlikleri Olarak İşletilmesi ve Kısmen de Topraksız 
Köylülere Dağıtılmasının Teminini Sağlamak Amacıyle Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına Dair Önergesi ve Mec

lis Araştırma Komisyonu Raporu (10/14) 

10/14 No. lu Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
10/14 No. lu Araştırma 28 . 1 . 1977 

Komisyonu 
Esas No. : 10/14 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 2 . 1975 tarihli 38 nci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonumuz görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve tahkikatı sonucunda hazırlanmış olan rapor ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
10/14 No. lu Meclis Araştırması 

Komisyonu Başkanı 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat Akay 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Az gelişmiş Türkiyemizde topraksız köylülerin çoğunlukta bulunduğu Güneydoğu'da, hükümetler tara
fından büyük paralar karşılığında şahısların elindeki araziler istimlâk edilip topraksız köylülere dağıtılırken 
bizzat Devletin mülkiyetinde bulunan 300 - 350 bin dekarlık arazi yurt topraklarından tamamen ayırtılmış, 
Hatay'dan, Mardin'e kadar mayınlanmış ve dikenli tellerle memnu mıntıka haline sokulmuştur. 

850 kilometrelik uzunluk ve 350 - 500 metre sınırdan içeriye doğru mayınlanan bu verimli araziler, 1955 
yılından itibaren fiilen Türkiye topraklarından koparılmasına rağmen yer yer bu mayınlar, Suriyeliler tara
fından teknik aletlerle temizlettirilmiş ve Devletimizin topraklan Suriyeliler tarafından ekilmekte ve otlatıl
maktadır. Türkiye için millî servetin kaybı olan bu acıklı tabloya son verilmelidir. 

Olaylar ve istatistik rakamlar göstermiştir ki, kolluk tedbirler kaçakçılığı önleyememiştir. Güneydoğu' 
daki kaçakçılık olayları zoraki polisiye tedbirleri ile değil, ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların götü
rülmesi ile ancak önlenebileceği, tartışmasız bir gerçek olmuştur. Bu nedenle 20 yıldan beridir 300 - 350 bin 
dekarlık arazinin bundan böyle boş ve hele yabancı bir devletin istifadesine son vermenin zamanı gelmiş
tir ve geçmiştir bile, 



Türkiye toprak reformu yelpazesinde henüz rayınaoturtulmamış iken Devletin bizzat elinde bulundurdu
ğu geniş çaptaki bu arazileri başıboş bırakması, terk etmesi, sınır boyundaki yoksul topraksızlara dağıtma
ması veya Devlet Üretme Çiftliklerine tahsis etmemesi en büyük çelişki ve millî servetin kaybı değil midir? 

Terk edilmiş topraklarımızın topraksız köylülere dağıtıldığı takdirde, tahminen 4 000 topraksız aile top
rak sahibi olabilecek, ekonomik yaşamlarında meydana gelecek değişiklikler nedeniyle kaçakçılık da büyük 
nispette azalabilecektir. Zira, kaçakçılık olaylarında yakalananlar, yaralananlar veya ölenlerin tümünün t o p 
raksız ve yoksul olduğu, aç olan çocukları için 40 - 50 lira karşılığında sırt hammallığını yapan köylüler ol
duğu anlaşılmıştır. Asıl sermaye çevreleri perde arkasında zavallı yoksulların hayatları ile 40 - 50 lira kar
şılığında kumar oynamakta, ama açığa çıkmamaktadırlar. 40 - 50 lira uğruna kim karısını dul, çocuklarını 
yetim bırakmayı ve ölmeyi göze alabilir? Bunu göze alabilen yurttaşlarımızın ekonomik ve sosyal nedenleri 
üzerinde ciddiyetle durmamızda millî yarar olduğu kanısındayız. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, Türkiye'nin ekonomisine ve dolayısıyle Güneydoğu'nun kalkınmasına 
büyük katkısı olacak, yüzlerce zavallı köylü ve nöbetçierleri öldürmekten başka hiçbir işe yaramadığı anlaşı
lan, Güneydoğu için sosyal ve ekonomik bir yara ve problem olan, kaçakçılığı önleyemeyen Suriyelilerin 
istifadesine 20 yıldır terk edilmeyi temin eden, sözde Devletimize ait olan topraklarımızın mayınlardan te
mizlettirilip işler hale getirilmesi, kısmen Devlet tarafından Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kıs
men de topraksız köylülere dağıtılmasının temini için olayın aydınlığa kavuşması bakımından Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince Meclis Araştırmasının açılmasını saygılarımla arz ederim. 

15 .1 .1975 

Mardin Milletvekili 
Nurettin Yılmaz 

Gaziantep Milletvekili 
Yusuf Öztürkmen 

Elâzığ Milletvekili 
A. Orhan Senemoğlu 

Maraş Milletvekili 
Mehmet Özdal 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Kahramanmaraş Milletvekili 
İsmet Ağaoğlu 

Malatya Milletvekili 
Celâl Ünver 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

Tunceli Milletvekili 
Süleyman Yıldırım 

Siirt Milletvekili 
A. Kerim Zilan 

îstanbul Milletvekili 
M. Emin Sungur 

Bolu Milletvekili 
Abdi Özkök 

Kütahya Milletvekili 
Haşim Benli 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

îstanbul Milletvekili 
A. Doğan Öztunç 

Kırşehir Milletvekili 
Sait Şayiam 

Samsun Milletvekili 
Fuat Uysal 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

İstanbul Milletvekili 
A. Nejat Ölçen 

Hatay Milletvekili 
Malik Yılman 

Konya Milletvekili 
Ali Kökbudck 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Delikaya 

Yozgat Milletvekili 
Nedim Korkmaz 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Oğuz Söğütlü 

ırabzon Milletvekili 
A. Ali Cinel 

Gaziantep Milletvekil 
Mehmet Özmen 
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Malatya Milletvekili 
Hakkı Gökçe 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Bingöl Milletvekili 
H. Celâletîin Ezman 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 

Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Adana Milletvekili 
Osman Çıtırık 

Adana Milletvekili 
İ it er Çubukçu 

Erzurum Milletvekili 
M. Fuat Fırat 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

Samsun Milletvekili 
İlyas Kılıç 

Eskişehir Milletvekil 
Murat Kâhyaoğlu 

Siirt Milletvekili 
Abdi'dbaki Cartı 

Rize Milletvekili 
O. Yakup Karaosmanoğlu 
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GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZDE MAYINLANARAK SURİYELİLERİN İSTİFADESİNE BIRAKILAN 
TOPRAKLARIN TEMİZLENEREK İŞLENİR HALE GETİRİLMESİ, KISMEN DEVLET ÜRETME 
ÇİFTLİKLERİ OLARAK İŞLETİLMESİ VE KISMEN DE TOPRAKSIZ KÖYLÜLERE DAĞITIL
MASININ TEMİNİ AMACIYLA ANAYASAMIZIN 88 NCİ VE MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 
102 VE 103 NCÜ MADDELERİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLMİŞ BULUNAN MECLİS ARAŞ

TIRMA KOMİSYONU RAPORU: 

İÇİNDEKİLER : 

I -GİRİŞ 

II. - TETKİKAT 

1. Türkiye Cumhuriyeti - Suriye Hududu 

2. Huduıfcda Arazi Durumu 

3. Demiryolu ve İstasyonlar 

4. İskân Durumu 

5. Kaçakçılık 

6. Mevzuat 

7. Seyyar Jandarma Teşkilâtı 

8. Hudutda Muhafaza Tedbirleri 

9. Daha Etkili Bir Muhafaza Şeridi 

10. Mayınlı Sahanın Temizlenmesi 

11. Mayınlı Sahanın Temizlenmesi Halinde Arazi nin DÜÇ'ne Tahsisi veya Halka Tevzii 

III. - NETİCE 

IV. - EKLER 

L önerge 

2. Millet Meclisi Başkanlığımın Komisyonun Ku rulması kararına ait yazısı 

3. Komisyonun Görev Bölümünün Kararı 

4. Komisyonun, Alt-Komiısyon Teşkili Kararı1 

5. Alt Komisyonun Seyahhaıt Programı Hakkında. Millet Meclisi Başkanlığına Yazısı 

6. Altt Komisyon Programı Hakkında Valiliklere Yazı 
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GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZDE MAYINLANARAK SURİYELİLERİN İSTİFADESİNE BIRAKILAN 
TOPRAKLARIN TEMİZLENEREK İŞLENİR HALE GETİRİLMESİ, KISMEN DEVLET ÜRETME 
ÇİFTLİKLERİ OLARAK İŞLETİLMESİ VE KISMEN DE TOPRAKSIZ KÖYLÜLERE DAĞITIL
MASININ TEMİNİ AMACIYLA ANAYASAMIZIN 88 NCİ VE MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 
102 VE 103 NCÜ MADDELERİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLMİŞ BULUNAN MECLİS ARAŞ

TIRMA KOMİSYONU RAPORU : 

I. - GİRİŞ: 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve kırkbeş arkadaşı tarafından verilmiş 15 . 1 . 1975 tarihli öner
ge üzerine, Millet Meclisinin 12 . 4 . 1975 tarihli 38 nci birleşiminde, Güneydoğu bölgemizde mayıniana-
ralk Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üret
me Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacı ile, Anayasa
mızın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarinca kurulması kararlaştırılıp, 
26 , 3 . 1975 tarihli 56 nci birleşiminde seçilerek görevlendirilen Meclis Araştırma Komisyonunca; Başkan 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay, Başkanvekili Elâzığ Milletvekili Ömer Naimi Barım, Üye Adıyaman Mil
letvekili Ramazan Yıldırım, Sözcü Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğhı ve Üye Urfa Milletvekili Abdül-
kadir Öncel'den müteşekkil (bir alt komisyon kurulmuştur. 

Alt Komisyonumuzca konu ile ilgili Hatay, Gaziantep, Urfa ve Mardin illerimde incelemeler için bir 
program yapılarak Valilere gönderilip hazırlıklı olmaları sağlanmış (Ek: 5, 6) ve 2-7 Mayıs 1976 günlerinde 
bu illerde tetkiklerde bulunulmuş ayrıca mülkî ve askerî görevlilerle görüşülüp neticede Komisyonumuza su
nulmak üzere bir rapor tanzim edilmiştir. 

İL - TETKİKAT 

1. Türkiye Cumhuriyeti - Suriye Hududu 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki hudut, Hatay, Gaziantep, Urfa ve Mardin illerimizin güney 

hudutlarını teşkil etmekte olup 877 Km. uzunluğunda bulunmaktadır. 
Bu hududumuz Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında akdolunan 20 Ekim 1921 

tarihli Ankara İtilâf namesinde Misakı Millî gereğince çizilmiş, 6 Haziran 1926 ve 29 Mayıs 1937 tarihli ek 
sözleşmelerle düzeltilmiş, nihayet 30 Haziran 1939'da Hatay'ın ana vatana katılmasıyla bu günkü halini al
mıştır. 

Türkiye'nin Irak'la 331, İran'la 454, Rusya ile 610, Yunanistan'la 212 ve Bulgaristan'la 269 Km. hududu 
bulunduğuna göre toplam 2 753 Km. kara hududumuzun en uzun kısmını Suriye hududu teşkil etmektedir. 

Hudut Hatay ilinde ve Gaziantep ilinin Çobanbey istasyonuna kadarki kısmında herhangi bir tabiî veya 
belirli bir hatla ayrılmamış olup, Çobanbey istasyonundan Nusaybin'e kadar demiryolunun 7-12 metre gü
neyini takip etmektedir. Bütün hudut boyunca hudut taşlarının hemen hemen tamamı Suriyelilerce sökülüp 
yok edilmiş bulunmaktadır. 

Görevlilerde vazife sahalarını belirten, siyasî hududumuzu sıhhatle gösteren haritalar yoktur. Anka
ra'dan gönderilecek özel görevliler arazide hudut tatbikatı yapmadıkça, değişen mahallî görevlerin tecavüz
leri bilmeleri mümkün değildir. 

2. Hudutta Arazi Durumu 

Suriye ile aramızdaki hududun Hatay iline rastlıyan 305 Km. lik kısmı arızalı ve umumiyetle tarıma 
elverişsiz ise de Gaziantep-Urfa ve Mardin illerindeki kısmı tamamen tarıma elverişli bulunmaktadır. Hu
dudun Suriye tarafı ekilmekte, Türkiye'ye ait kısmında ayni toprakların devamı olan 150 - 1 200 metre ge
nişliğindeki alanlar mayınla kaplı ve faydalanma dışı bırakılmış bulunmaktadır. 

Hududumuz içinde 256 104 743 dekar alan istimlâk edilerek mayınlanmış ve sadece istimlâk bedeli ola
rak geçmiş yıllarda arazi sahiplerine 48 358 457 İka ödenmiştir. Bu arazinin şimdiki değeri hiç şüphesiz bu 
miktarın çok üstündedir, 
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Kilis'te 400 metre ile 800 metre arasında değişen bu şerit 8$ Km. uzunluğundadır. Bu alanın bir kısmı 
emniyet tesisleri için mutlaka geneldi olan dahi, 40 000 dekar arazide 9 000 dekarın susuz, 1 000 dekarın sulu 
ziraat© müsait olahiieceği, 15 000 dekarın bağ ve zeytinlik, 15 000 dekarın orman ve mera olarak değerlen-
dirildhileceği ilgililerce beyan edilmiştir. 

Kilis Öncüpınar mevkiinde mayi/ruh alan derinliğinin 1 200 metreyi bulduğu Alt Komisyonumuzca da mü
şahede edilmiştir. 

Dik ve arızalı olan Hatay hudut bölgesinde ve -bilhassa Reyhanlı'daki mayınlı sahalarda yer yer balkım-
sıb ve verilmişiz, fakat Mân edilmeleri mümkün zeytinlikler vardır. 

Keza, Kilis'te de mayınlı saha içinde kalmış zeytinlikler mevcuttur ve bunların 'bir kısmı Suriyelilerce ma
yından temizlenip istifade edilir hale getiıri'llmiştiır. Killis'teki bu aılanlarla ilgimiz kalmamış gibidir ve bu hal 
ileride ihtilâflara yol açabilecek mahiyettedir. Gene Kilis'te Bulamaçh köyü civarındaki Dalımık Dağı fi
len Suriye'ye tenk edilmiş durumdadır. 

Hudut boyunca 'buğday, arpa, mercimek ve pamuk tarımı yapılmakta ve ortalama olarak dekardan 1 000 
lira nıet hasıila alınabilmektedir. 

Mayınlı sahanın istimlâki hemen hemen tattı olarak yapılmış ise de hukukî ihtilâf sebebiyle istimlâk be
delini henüz almamış pek az kimse mevcuttur. Hatay'da ibedeli ödenmediğinden sahipleninıce dava açılıp geri 
alınmış sahalar vardır ve bunlar hudut emniyet şeridindeki devamlılığı bozmaktadır. 

3. Demiryolu ve İstasyonlar : 

Çdbanlbey ve Nusaybin istasyonları arasında fedam demiryolu tamamen bize aittir. Hudut hattı bu de
miryolunu 7 - 1 2 metre Güneyinden takip etmektedir, istasyonlarda (bu sınır daha geniş tutulmuş ve Suri
ye'ye açılan birer kapı vasıtasiyle Suriyelilerin trenden faydalanmaları sağlanmıştır. Her ne kadar vagonları 
ayrı ise de, Suriyeliler (istasyonlar arasında çeşitli kaçak eşyayı hududumuz içine atabilmekte, zaman zaman 
anlaşmalı olarak treni durdurup müsait buldukları yerlerde inerek Türkiye'ye girdbilmekte, hattâ istasyonlar
da Suriye'de kıt olan yağ, şeker, deterjan v.s. maddeleri ellerinde satan çocuklardan satmaılıp, âde'ta, serbestçe 
Suriye'ye geçirebilim.ektedirlier. 

Suruç'un Mürşitpınar istasyonunda trenin durumu ve trenden inip hudut kapısına yönelen SuriyeiMerin 
(EVET) ve (VİTA) marka beş kEoluk yağ kutularını trene üşüşen çocuklardan satmaılıp gidişleri, istaisyon-
oaki dükkânların münhasıran bu maksada müteveccih mal mevcutları, beher kutunun 25 - 30 lira munzam 
fiyatla Suriyelilere satılmakta oluşu Alt Komisyonumuzca da müşahede edilmiştir. 

îsbasyonlardaki bu serbestlik, trenin istenildiği yerde çeşitli 'bahanelerle durdurulalbime&i ve nihayet ma
hallî halikın her bakımdan Suriyelilerden tefrik edilemez oluşu, sadece kaçak emtianın değil, kaçak siilâhliarın 
ve hattâ anarşistlerin de Türkiye'ye ne derece kolaylıkla girebileceklerini göstermesi bakımından son derece 
dikkate değer bulunmaktadır. 

Tren hattı devaımınca ve istasyonlarda mevcut bu durum, Suriye hududunu, bütün emek ve masraflara 
rağmen âdeta açık tuttuğumuz intibaını vermektedir. 

4. tskân Durumu : 

Suriyeliler kendi taraflarında, hudut boyunca 25 - 30 Km. derinliğinde bir emniyet şeridi «İhdas etmişler
dir. Bu şerit içinde bulunan Araptan gayri halikı tamamen daha gerilere almışlar, yerlerine Arapları yerlieşitir-
mişterdir. Bu suretle bizdeki köyler halkı ile kaynaşma teminine çalışmaktadırlar. Huduttaki bu yerleşme du
rumu iki taraf için tam 'bir işbirliğine imkân vermekte, kaçakçılığın devamında başlıca amil olmakta ve hatta 
millî güvenliğimiz 'bakımından çok ciddî bir mahiyet arz etmektedir^ 

Suriye'nin bu tutumuna karşılık bizim aldığımız herhangi 'bir tedbir yoktur. Bilâkis, tam hududa bitişik 
köylerimizde karşı köylerin çok defa akrabaları oturrnatka ve içlerinde çift nüfus cüzdanına malik olanlar 
dahi -bulunmaktadır. Nitekim, yıllardır Suriye'de oturan pek çok kimse toprak reformundan faydalanalbil-
meik için Türkiye'ye gelmiş, İzdiham halinde, nüfus dairelerindeki kayıtlarını kontrol ve ikmal ederek arazi 
talebinde bulunmuşlardır. 
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Bu konudaki İsrarlı ihmalimiz ve bilhassa toprak teVzünde çimebilecek hatalar (ileride çok önemli prob
lemler yaratabilecek mahiyettedir. Bilhassa Urfa'daki yetkıili zevat bü endişelerini İsrarla beyan etmefcte-
ditrlery 

'Kilis'te Sebe, Arpakez, Delosma, Akıncılar köyleri; Suruç ilçesinde Kopuz, Ören, Alanyurt, Mert İsmail, 
Çanalkçı, Çiçektepe köyleri; Akçakale'de Celep, Güierert, Zenginova, Kumdere, Koçar, Fevanta köyleri gibi 
pak çok köy hemen sınır hattında bulunmaktadır. Hatay'ın Yayladiağ ilçesi Topraktutan ve Denizgören köy
leri ısınır civarında ve son derece geçim silkintisi içindedirler. Bütün bu köyler halkı Suriye'deki halkla ak
rabadırlar. Arazisi olmayanlar sıkıntıda, arazisi olamlar ise bu 'aırazileriirti işlemek (için çeşitli güçlüklere maruz 
bulunmaktadırlar. Ezcümle Kilis'te huduıt boyundaıki arazi saleplerinin ve 'işçilerinim ihtiralara girişleri süreli 
iızin belgeleriyle ve ancak gündüzleri mümkün olmaktadır. Hatta bu 'belgelerine rağmen, erlerin çeşitli en
gellemelerine maruz kaldıkları, Alt Komisyonumuzun 3 . 5 .: 1975 günü Kilis Kaymakamının odasında yap
tığı toplantıda, Kaymakama müracaat eden Arif Çeülker isimli bir Vatandaşın beyanlarından anlaşılmıştır. 

Akçakdyunlu'da malyınlı saha 'bitişiğindeki arazi sahiipleri, arazilerine, bölge 'karakoluna nüfus cüzdanla
rım bırakarak girebilmektedirler ve ayrıca izin belgesi tanzim edememektedir, 

Süıruç'da herhangi bir tedbir bahis konusu olmayıp, mayınlı sahaya bitişik arazilerin sahipleri buralar
da serbestçe çalışabilmektedirler Mardin'de ise kontrol altında, sahipleri arazilerini işleyöbimektedirler. 

Bütün bu misaller gösteriyor ki, hududa bitişik arazide ziraî çalışmalar hudut boyunca değişik bir kont
rol tatbikatına tabi bulunmaktadır. Geceleri bütün hudut boyunca arazilerde çalışmaya izin verilmemekte
dir, 

Kilis'in Akıncı köyünde tel örgü 'köy evlerinin iki metre önünden geçmekte, köy camii mayın şeridi için
de, fakat etrafı mayınsız bulunmaktadır. Camiin pencereleri âdeta hudut kapısı yeririi tutmakta, zaman zaman 
jandaınma namaza girenleri saymakta, çıkışlarında da ısıajytaanak Suriye'den gelip cemaate katılan veya ce-
mlaaitften Suriye'ye geçen olup otaaldığım komttriol etmektedir^ 

Bu ımilsıali büyülk gayretlere nağmen ne diereoe isabetsiz bir ıtultıum içinde bulunduğumuzu beirtaek için 
kiaydediyoruız. , 

Pek çok masraflı tedbirler yanında bir köy camiini daha münasip (bir iyene alamamış ıctaakltla iki ve bu 
camie giren bütün kişileri kaçakçı iteflâkki eder tarzdaki bu İsabetsizlik bütün igillarce kabul edlmekitied&r. 

Diğer taıraltan hudut bâtaşjğSındıeki köylerde gece ışık yakmak, ısıokağa çıkmak yer yer yasaklanmakta ve 
bu Idla tedlirigin bir hlava yaraıtmakltadır. 

5. Kaçakçılık 

Suriye hududundaki kaçakçılığın başlıca sebebini haîkın ekonomik ıgüçtslüztiğü ive buma karşılık kaçak
çılığın çok cazip kârı teşkil ölmektedir. Türkiye ve Suriye para değerleri 'arasındaki farklar; Suriye'den 
gelen bir kısım eşyamın Türkiye içim, fRkMye'dbn gidenlerin Suriye içtin cazip bulunuşu; Türkiye'den giden 
kaçak imaların Suriye'de yüksek Ibeldeie safcialMErnesi ive bu yüksek bedele lotnaldaın temin edilen emıtSaınaın 
Türkiyelde daha yüksek kazançlar sağlatması ve nihayet aldığımız tedbirlerin, teknik yetersliızliği yanında, 
ekıonıonıük değerden mahram bulunması kaçakçılığı devam ettiren sebepler fclrnalkitadiır. 

Kaçakçılığın caıztip kârı muayyen eMerde toopilantnaklta, Ibu kimseler servet ıtemöm ederlerken, cüzî bedel
lerle hlizmiet edenler asıl iflali ıg!i)bi göıııünmiektoediırler. 

Türkiye'den Suriyeye uımumfiıyeltle koyun, yağ, şeker ıgÜbi 'gıda maddeleri gütmekte; Suriye'dlenı Türki
ye'yle elekltnonıik (malzeme başta olmak üzere çok çeşMi kufflaöıma madldtelbri igiırtmekltekir. 

Koyun kaçakçılığı sürüler hainde aniaşjma veyaı zoriama (sureiyle lyapimiakita, Türkiye'ye (giren mad
deler ise Hatay sahillerinden dlenliız vasıtaları <le, Suriye hududu Iboyuınca sıtfia ve izimi ıgiıriş çıfcışıllaırdaki 
kanunî kolaylıkları suıilisitmal suretiıyle sokulmakladır, 

Vatandaş olarak herkesıiın rahatlıkla gidıip gdiebSIdliğd Suriye'den 'gümrüksüz ive haltta Oümruk Vergisi 
(ile sokabileceği eşyayı beraberinde getirebilmesi kaçak eşya gjMşiriiın âdeta meşru ive en tehlikesiz yolu ol
muştur. <Bu eşya mağazalarda toplu olarak rahatlıkla satışa arz edidbimekite,, fakat bunu Iblerek veya 
bilmeyerek saıtm alanlar yolda, cvtomk>bOde, otobüste defalarca aranmaktadır. Bulunan eşya kaçak, bulun
duran da kaçakçı otoıakltadiTi 
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1975 yıhınıda sadece Kilis'te 27 000 şahısın. ı(a!ilJe pasaportları hariç) pasaport almış olması, üaiösıiz giMş 
çılkuşlandam sarfınazar edilse dahi, sıon donece dikkatte değer ıbulunoıakltsadıır.: Yurt dışına çıkışım talhdlidî 
bir çare Olmamış, sadece görevlendirilerek gönderilenlerin '.adedini artırmıştır. 

Yurda sokulan çeşdıtüli cazip eşya Adıama, İskenderuın, Kilis, Gaziantep, IMİa 've Diyarbakır'dla büyük 
hanlarda, pasajlardlaki dükkânlarda rahatlıkla teşhir edilip sıaltılabitnektedikv Haltta, llsitaınibul ve Aınlkaırıa gibi 
büyük şehMeriirnıiızde müteadldlit çarşııJllaırıda Ibu ınevi eşya satışı yapıtoııaikltıa ve Ibu hal herkesçe ıbüllinmekitedürij 

Kilis'te dıevaımllıı surette büyük pasajlar ve hanlar taşa edilmekte oluşunu ancak kaçakçılığın duramayıp 
ariitığını kabule izah mümMiınJdlüır. Başkaca arıtan bir ekonomik gücü bulıunmaıyaın Kilis'te, Alt KomlisyK> 
rauımıuızca Belediyeden alıınan rakamlar dikkate şayandır, Son sekiz senede, Kilis'tin sadece bıir caddesi üze
rinde 25 hıan ve pasıaıj liınşa edilmiştir. Bunların altısı 3 * 8 dükkanlı diğerleri 10, 20, 30'idaın fazla dük-
kâınbd'ir ve Mir tanesinde ide 102 dükkân mevcuttur. B>ü)tüm bu dükkânlar 'bol nDikltarida kaçak eşya i e dolu 
olup rahatlıkla sıaltış yapabilmektedirler. 

Dıiğer taraıftıan,Kıiis Öncüpınıar hudut kapısında, Suriye'den gelenler gümrük klonitrıolundan geçirildikten 
sanıra, 1,5 km. içeride likincıi 'bir 'bariyerle karşılaşmakta ve 'bu defa jandarma tarafından larıanmıakltadmrlar, 
Nilhayet, Türk Devletimin Gümrük teşkilâtına inanmayan Türlk Jandanmasınca ikinci aranışıından soruna 
Türkiye'ye girdiğini sanam yolcu üçüncü Idefa gene Türk Janıdarmasınca (15 km. ötede Mıartlavan Karako
lunda aranmaktadır.; 

(Bu karakolda saldece hududa yakınlık iddiası ile ve (lilhlbar var) Ibahainösüylie vasıtalar duıdurulup aranrnak-
*aıdır< Bu hal ve haltta /birkaç gürüdür subayları 'bulunmaksızın fcomtroMiann erleroe yapılmakta oluşu Alıt 
Komdsıyonomuızca da rnüşaıhade ediUlmliışltir. (IlhJbar var) 'bahane ve iddiasının komisyonumuz üyelerine de 
tevcih, eöMmlş 'bulumıdluğuınıu, durumu /taun, anlaıtalblmefc İçin kaydetmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 

6. Mevzuat : 

24 . 7 . 1956 tarihli ve 6815 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle, (sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza 
ve emniyetiyle gümrük bölgesinde kaçakçılığın men'i ve takibi ve tahkiki vezaifi Dahiliye Vekâletine devre
dilmiştir. Bu vezaıif vekâletçe Jandarma Umum Kunandanlığı vasıtasıyie ifa) olunacağı hüküm altına alın
mıştır. 

Gene bu maddede (Kara hudutlarınuzdaki gümrük kapılarıyle pasavan kapılarında ve gümrük teşkilâtı 
bulunan hava ve deniz limanlarında gümrük muhafaza vazifeleriyle kaçakçılığın men'i, takip ve tahkiki Güm
rük ve İnhisarlar Vdkâletine ait olup ayrıca gümrük ve kaçaikçılık kanunlarmdak'i Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti ve teşkilâtının salâhiyetleri mahfuzdur.) denmek suretiyle gümrük ve pasavan kapılarında, gümrük 
teşkilâtı olan hava ve deniz limanlarında ve bu yerlerdeki gümrük bölgelerinde kaçakçılık konusunda mün
hasıran Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkili ve görevli kılınmış bulunmaktadır. 

1 . 8 . 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14 ncü maddesinde, gümrük bölgesi, denizlerde 
kara ve iç suları ile sahilden, karalarda gümrük hattından, yani siyasî sınırımızdan, içeriye doğru 30 km. de
rinliğindeki alan olarak tespit edilmiş ve gereğinde bu derinliğin, Bakanlar Kurulu kararı ile, 60 km. ye çı
kartılabileceği belirtilmiştir. 

Yine aynı kanunun 70 noi maddesiyle, denetleme ve ikinci muayene yetki ve görevi münhasıran Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı müfettiş ve müfettiş muavinlerine, kontrolör ve gümrük idare amirlerine verilmiş bulun
maktadır. 

7 . 1 . 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunla hangi fiillerin kaçakçılık sayılacağı tespit edilmiş ve bu kanunun 
1 noi maddesi (c) fıkrasında kaçak eşyayı memleket dahilinde nakletmek, satınalmak, satmak, saklamak 
veya satılığa arz etmek veya alınıp satılmasına bilerek aracılık etmek suç sayılmış, fakat gümrük bölgesinde 
(Yani, sınırdan 30 ve icabında 60 km. içeriye kadarki alanda) kaçak eşyayı nakledenlerin, aksini belgeleme-
diikçe, bu işi bilerek yapmış sayılacakları kabul edilmiştir,, 

Anayasamızın 15 nci maddesinde ise (Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim 
kararı olmadıkça; ımilî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de ka
nunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranmaz ve bunlara 
el konulamaz) hükmü mevcuttur. 
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Gene 7 . 1 . 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde (Gümrük salonlarında kaçak eşya 
sakladığından şüphe edilen şahısların üzeri sivil asker ayrıtaıaksızın kayıtsız ve şartsız aranabilir. Gümrük 
mıntıkası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askerî garnizona götü
rülerek yapılır...); 11 nci maddesinde (Gümrük Kanununun 7 nci maddesi gereğince tayin olunan kapı ve yol
lardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek memnudur. Bu yerlerde tesadüf edilecek eşhas ve her 
nevi nakil vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdurulur ve şahısların eşya, yük ve üzerleri ve nakil 
vasıtaları aranır...) denmektedir. 

7. Seyyar Jandarma Teşkilâtı : 

Gerek hududun muhafazası, gerekse bu hudut boyunca devam eden kaçakçılığın önlenmesi -görevi 1956 
yılında seyyar jandarmaya verilmiş ve bu maksatla iki tugay teşkil edilmiştir. Bu iki tugaydan birisinıin mer
kezi Gaziantep'te, diğerininki Mardin'de bulunmaktadır. Görev alanları Fırat nehri ile ayrılmış bu ikli tu
gayın alay, tabur ve bölükleri muhtelif yerlere dağılmış ölüp, hudut boyunca karakolları vardır. Bu karakollar 
arasında ve karakollarla bölük ve tabur merkezleri arasında yol irtibatı yok denecek durumdadır. Bilhassa kı
şın motorlu vasıtalarla ulaşım yapılamamakta, karakolların su ve yiyecek ikmalinde çok güçlük çekilmekte, 
yaralananlara süratle müdahale edilememekte ve hatta hastaneye şevkleri gecikmekte, kan kaybından ölümler 
olmaktadır. 

Hudut boyuna gündüzleri devamlı olarak yerleştirilen nöbetçiler uzun mesafeleri yaya olarak gidip gel
mekte ve on sekiz saate 'kadar varan nöbet süreleriyle tahammülü güç bir vazife ifa etmektedirler. Gecderi 
ışıklandırma tertibatı olmadığından erlerin münferit nöbetleri yerine toplu tedbirler alınmakta, zaman zaman 
çarpışmalarla kaçakçılığın önlenmesine çalışılmaktadır. 

Motorlu vasıtaların ı% 65'i tamirdedir, mevcutlar ancak çamursuz yer ve zamanlarda iş görebilmektedir. 
Zırhlı araçlar son derece faydalı olabilmekte ise de, yol bulunmayışı bu faydayı büyük ölçüde sınırlandır
maktadır. 

8. Hudutta Muhafaza Tedbirleri : 

Demiryolu bulunmayan, Akdenizden Çobanbey istasyonuna kadarki kısımda hudut «hattından içeriye 
doğru mayınlı bir saha teşkil edilmiş ve bu sahanın iç kenarı helezon dikenli telle çevrilmiştir. Demiryolu 
geçen kısımda ise, demiryolu ve ondan sonraki 7 - 1 2 metrelik şerit dışarıda bırakılıp mayınlama yapılmış 
ve iç kenara helezon dikenli tel çekilmiştir. 

1956 yılında mayınlanmış saha içinde yer yer rnayınsız bırakılmış temiz alanlar vardır. Bir kısım mayın
lar kaçakçılar tarafından patlatılmış, SurıiyeJiileree çalınıp satılmış, otlar yakılarak imha edilmiş ve meyiM 
arazideki bir kısmı da yağmur suları ile akıp yer değiştirmiştir. 

Halen yer yer devam etmekte olan çok pahalı çalışmalarla mayınlı sahanın iç kenarına ayrıca (Y) şeklin
de ve yedi metre aralıklı demirli beton direkler dikilmekte, aralarına 32 sıra dikenli tel çekilmektedir. Bu 
suretle mayınlı alanlar ve tren hattı Suriye tarafında bırakılarak Türkiye hududu âdeta 150-1 200 metre ge
riye alınmış olmaktadır. 

Demiryolu üzerindeki istasyon alanları rnayınsız bırakılmış ve her istasyonda Suriye'ye açılan birer kapı 
ile Suriyelilerin trenden faydalanmaları sağlanmıştır. 

Hudut taşları hemen hemen tamamiyle Suriyelilerce sökülmüş olup, mayınlı sahalar da temizlenmekte ve 
arazimiz yer yer Suriyelilerce rahatlıkla ıkullanılmaktâdır. İleride fiilî hududumuz hiç şüphesiz, halen dikil
mekte olan (Y) direklerine kadar gerileyecek ve onların önünde mayınlı olduğu için gidemediğimiz alanlar 
Suriyelilerce temizlenip kullanılacaktır, 

Fırat'tan Nusaybin'e kadar 5 km. ara ile yapılmış gözetleme kuleleri tam kullanılır hale getirilmemiş ve 
Akdenize kadar devam ettirilmemiştir. Aralarında ışık ve yol tesisleri yoktur.. Muhabere emniyeti mevcut değdl-
dir. Mayınlı sahanın iç kenarında tesis edilen iz şeridinin devamlılığını temin, ancak, mahallî halktan hatırla 
temin edilen traktörlerle yapılabilmekte ve bozulmuş bir iz şeridinin hemen ıslahı çok defa kabil olmamak
tadır. 

Hayvan geçişlerini önleyecek hendek tesisi geliştirilmemiştir. 
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9. Daha Etkili Bir Muhafaza Şeridi : 

Bugünkü haliyle müessiriyetini kaybetmiş, modern ve teknik imkânlardan mahrum; tamamen insan gücü
ne, 'kabiliyetine ve hatta haysiyetine dayandırılmış ve geniş yurt topraklarını terk edercesine tesis edilmiş bir 
hudut muhafaza şeridi yerine daha mükemimeltini yapmak ve yurt topraklarını tekrar kazanmak mümkündür. 

O takdirde pek çok emeğin, gayretin, paranın ve imkânın israfı yenine daha müessir ve daha ekonomik 
bir netice alınmış olacaktır. 

Halen yapılmakta olan (Y) direkleri hiç bir ekonomik ve pratik fayda sağlayacak durumda olmadığı 
gibi, yurt topraklarının daha da genişleyen bir şerit halinde terkibini tamamlama mahiyet inde bulunmak
tadır. 

Bu masraflı çalışmanın, daha kesin tedbirlerin ittihazına kadar durdurulmasında zaruret vardır. 

Mevcut şerit mayınlı olduğu için yeni takviyeler bu şeridin içinde veya önünde olamamakta ve her takvi
ye geriden bir kısım arazinin daha gözden çıkartılması pahasına yapılabilmektedir. Bu itibarla, mayınlı saha
nın, başka maksada tahsisi düşünülsün veya düşünülmesin, mutlaka temizlenmesi ve modern tesislerin ondan 
sonra kurulması gerekmektedir. 

Mayınlı saha temizlendikten sonra yapılacak işleri şöylece sıralamanın mümkün olabileceği yetkiliilerle 
temaslarımızda tespit edilmiştir. 

Siyasî sınırımız, aralarında 32 sıra dikenli tel bulunan (Y) direkleri dikilerek tespit edilecektir. 

Bu hattın gerisine (Demiryolu olan yerlerde bu yol gerisine) 4 metre genişliğinde ve hayvan geçişlerini ön
leyecek bir hendek açılacaktır. 

Bu hendeğin gerisinde 2 metre genişliğinde bir iz kontrol alanı teşkil edilecektir. 
îz kontrol alanı gerisine 9 metre genişliğinde yol yapılacaktır. 
Yolun iç kenarı ışıklandırılacaiktır. 
Yol boyunca birbirlerini görebilecek, telsiz haberleşmek' gözetleme kuleleri tesis edilecektir. 
Ve nihayet, yoldan itibaren 25 metre genişliğinde bir boş saha bırakılacaktır, 
Bütün bunlar ilk nazarda çok masraflı tedbirler şeklinde gömülmekte ise de, şimdiye kadarki yarım ted

birlerden dolayı yurt ekonomisinin uğradığı zararlar dikkate alındığında, bir an evvel tevessül edilmesi ge
reği ve haddizatında kayıplarımızla mukayese kabul etmez derecede kârlılığı kolayca kabul edilebilir. 

Hiç şüphesiz, böyle bir hudut hattının tesis masraflarını tedaylı surette hesaplamak, yıllara bölmek ve 
toplam maliyetle kaçakçılığın sebep olduğu kayıpları, fazladan mayınlı alanda bıraktığımız toprakların yıl
lık verimirii çok hassas surette karşılaştırmak mümkündür. 

Diğer taraftan, kaçakçılığı önleme hususunda sadece hudutta tesis edilecek mani tedbirlerle iktifa etme
mek, asıl ciddî tedbirlerin ekonomik tedbirler olacağını gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Toprakların verimleridirilmesi, pirimli alım sistemleri tatbik edilmesi, hayvancılığın ıslahı, bilhassa Hac 
mevsiminde Et ve Balık Kurumunun özel tedbirler alması, açık pazar teşkili, zeytinciliğin ve bağcılığın ıs
lahı ile sanayie yöneltilmesi gibi ekonomik tedbirlerin alınması için bu bölgenin özel bir etüde ve planlama
ya tabi tutulmasında zaruret vardır. 

10. - Mayınlı Sahanın Temizlenmesi 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 arkadaşı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan 
ve Araştırma Komisyonumuzun görev konusunu teşkil eden 15 . 1 . 1975 tarihli önergede Güneydoğuda Dev
letin elinde bulunan 300 000 - 350 COO dekar arazinin 1955 yılından beri yurt topraklarından tamamen ayrıl
mış, mayınlanmış ve dikenli tellerle çevrilerek yasak bölge haline getirilmiş olduğu; yer yer Suriyelilerce ma
yınları temizlenerek işlenir hale getirilen bu topraklarımızdaki acıklı tabloya son verilmesi lâzım geldiği; 
tedbirlerin kaçakçılığı önleyemediği ve bölgede ekonomik ve sosyal tedbirlere ihtiyaç bulunduğu ve bu itibar
la da mayınlı sahaların boş bırakılması, terk edilmesi yerine yoksul topraksızlara dağıtılması veya Devlet 
Üretme Çiftliklerine tahsisinin uygun olacağı belirtilmekte ve bu hususların incelenmesi istenmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 451) 
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877 Km. uzunluğundaki Suriye hududumuzda 48 358 457 lira ödenerek 256 104 743 dekar arazi istimlâk 
edilmiş ve mayınlanmış bulunduğuna göre, hazineye ait olup istimlâksiz mayınlanmış sahalar ile tapu kayıtla
rına nazaran fazlalık teşkil edecek araziler hesap dışı tutulsa dahi, ortalama olarak, 256 104 743 M2/877 000 
M. = 292 metre genişliğinde bir şeridin mayınlanmış bulunduğunu hesaplamak ve istimlâksiz mayınlanmış 
sahalarla kayıt fazlası sahaları da dikkate alarak bu şeridin, hudut boyunca, ortalama 300 metre genişlikte ol
duğunu kabul etmek mümkündür. 

Yeniden tesis edilecek. bir hudut şeridinde, siyasî hüdüt hattını teşkil edecek (Y) tel engelinden itibaren 
içeriye doğru 4 metre genişliğinde hendek, 2 metre genişliğinde iz kontrol alanı, 9 metre genişliğinde yol ve 
25 metre genişliğinde boş saha olmak üzere 40 metre genişliğinde bir alanın bu işe tahsisi kâfi gelecektir. De
miryolu olan yerlerde demiryolu için de 35 metre ayrıldığında bu şerit 75 metreden ibaret olacaktır. 

Şu hale göre, demiryolu geçen yerlerde, yukarıda hesaplanan bugünkü ortalama 292 metre genişliğin 217 
metresi, demiryolsuz yerlerde ise 252 metresi serbest kalacaktır. İstimlâksiz mayınlanmış alanlarda kayıt faz
lası alanları da dikkate alarak bu rakamları ortalama 240 metre kabul etmek ve neticede, yeniden tesis edile
cek daha mükemmel bir koruma şeridinden sonra 877 000X240=210.480 dekar arazinin yurt topraklarına ye
niden kazanılabileceğini düşünmek mümkündür. Bu rakamı 200 000 dekar olarak kabullenmekle, bölgenin or
talama olarak dekardan 1 000 lira net geliri üzerinden, senede 200 003 000 lira değerinde bir hâsıla alınabile
ceği açıkça hesaplanabilmektedir. 

Diğer bir ifade ile, 1956 yılından beri, daha dar bir şeritte daha vasıflı bir koruma bölgesi tesis edememiş 
olmakla, yirmi senenin masrafları dışında millî gelirden kaybımız (4 000 000 000) lira olmuş bulunmaktadır. 

Şimdiki tesislerin maliyet bedellerini, idamesi için her sene yapılan masrafları, açılmış koridorlardan ge
çişlerin ekonomimize tesirlerini ve nihayet girilmez durumdaki bu sahalarda rahatlıkla üreyen, mücadelesi ya
pılmayan zararlı ot, fare ve sair haşeratın tarımımızdaki zararlarını ayrıca dikkate almak lâzımdır. 

Bu raporumuzda, hudut hattının tesis ve idame masrafları üzerinde bilhassa durulmamış, rakam vermekte 
fayda mütalaa edilmemiştir. 

11. Mayınlı Sahanın Temizlenmesi Halinde Ara zinin DÜÇ'ne tahsisi veya Halka Tevzii 

Mayınlı sahaların yeni bir muhafaza şeridi tesisi şartı ile temizlenmesi halinde, yeniden kazanılacak top
rakların ne şekilde kullanılabileceğini tek formül halin de tespit etmek mümkün değildir. 

Bu alan yer yer değişik genişliktedir. Dar şerit halindeki kısımların Devlet Üretme Çiftliklerine tahsisi 
suretiyle bir işletme ünitesi teşkil etmeleri mümkün değildir. Çok geniş alanlar vardır ki, buralarda topraksız 
köylüler dururken Devlet Çiftliği kurulması düşünülemez. Keza, bazı sahaların asayiş noktai nazarı ile Dev
let Çiftliklerine tahsisi uygun olabilir. 

Bu alanların mütehassıslarca çok iyi incelenmesi, temizlendiği takdirde hangi kısımlarının köylüye da
ğıtımında zaruret ve fayda bulunduğu, hangi kısımlarının Devlet Çiftliklerinden en yakın olanına bağlanıp 
veya ayrı ayrı parçalara şamil özel bünyede Devlet Çîfıtılıiğt kurup %leteibİ!İıeeeğinli<n tespiti gerekir. 
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III - NETİCE 

Raporumuzun yukarıki bölümlerinde tafsilen arz edildiği üzere, Suriye ile aramızdaki hudut boyunca 
büyük masraflarla ve büyük alanların faydalanma, hattâ ülke dışı bırakılması pahasına tesis edilmiş olan ma
yınlı bölge beklenen faydayı teminden uzak bulunmaktadır. 

Mayınlanmış saha bizim için tehlikeli ve. yasak olan olmakta, fakat Suriyeli için mayınları temizlenerek 
yeni bir ilerleme ve tarım alanı teşkil etmektedir. 

Gerisine çekildiğimiz ve gerisinde bir şeridi mayınlayıp, tel örgüsü ile kapatarak yasakladığımız demiryo
lu da âdeta Suriyeye terk edilmiş, buradaki işletme emniyetimiz Suriyelilerin insafına bırakılmış olmaktadır. 

Mayınlanan arazideki tesis ve idame masraflarından ve kaçakçılığın devamındaki zararlardan sarfına
zar edilse dahi, çok geniş ve verimli toprakların üretim dışı kalmış olmasının millî gelirdeki menfi tesiri ga
yet fazladır. 

Ayrı bölümler halinde verilmiş rakam ve izahatı burada ayrıca tekrarlamıyoruz. 
Mayınların temizlenmesi suretiyle, teknik icaplara uygun yeni bir muhafaza şeridinin tesisi zaruretinde 

bütün ilgililerin ittifak halinde bulundukları memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
Tafsilâtını verdiğimiz bu yeni şeridin tesisi halinde, artacak toprakların yıllık net hâsılasını en az 200 00Ö 0100 

lira olarak hesaplamakta ve bu miktarı ciddî gayretlere yeter bir sebep olarak mütalaa etmekteyiz, 

Mevcut mayınlı alanın tekrar sınırlandırılması maksadı ile tesis edilen (Y) direkleri hattı bu alanı 
kesin surette yurt dışmda bırakmakta olduğundan, bu çalışmaların yeni ve köklü kararlara kadar durdurul
masında, zaruret vardır. 

Mayınlı sahanın temizlenmesi; temizlenen sahada yeni ve tam bir koruma sisteminin kurulması; bu siste
min işgal edeceği son derece dar şeritten geriye kalacak alanların ne şekilde işletileceğinin, nerelerde top
raksız köylülere dağıtılmasının, nerelerde Devlet Üretme Çiftliklerine bağlı birer işletme ünitesi teşkilinde 
fayda bulunduğunun mütehassıslarca tespiti; bütün bu tedbirlerin dışında ve hattâ üstünde, bölgenin sosyal 
'bünyesine faydalı olacak, ekonomik gücünü artıracak tedbirlerin alınabilmesini temin için özel bir planlama 
lüzumunun kabulü halinde sadece Güneydoğu illerimizin değil, ülkemizin faydasına tarihî değerde bir hiz
met yapılmış olacaktır. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere işbu raporumuz saygı ile sunulur. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay 

Sözcü 
Gaziantep Milletvekili 

İbrahim Hortoğlu 

Kâtip 
Nevşehir Milletvekili 

M. Zeki Tekiner 

Adana Milletvekili 
Battal Koksal 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman Milletvekili 
Ramazan Yıldırım 

Amasya Milletvekili 
Hasan Bütüner 

Bitlis Milletvekili 
Abidin İnan Gaydalı 
İmzada bulunamadı. 

Edirne Milletvekili 
Veli Gülkan 

Gaziantep Milletvekili 
Yusuf Öztürkmen 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Yüceler 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Özdal 

Mardin Milletvekili 
Seyfi Güneştan 

Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel 

Urfa Milletvekili 
Halil Millî 
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MİLLET MECLÎSİ 

K A R A R 

GÜNEYDOĞU BÖLGEMİZDE MAYINLANARAK SURİYELİLERİN İSTİFADESİNE BIRAKILAN 
TOPRAKLARIN TEMİZLENEREK İŞLENİR HALE GETİRİLMESİ, KISMEN DEVLET ÜRETME 
ÇİFTLİKLERİ OLARAK İŞLETİLMESİ VE KISMEN DE TOPRAKSIZ KÖYLÜLERE DAĞITILMASININ 
TEMİNİNİ SAĞLAMAK AMACIYLE BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA 

İLİŞKİN 

Karar No. : 600 
Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Surtiıyeillertin Mıfadestae bırakılan toptraklaınn ıtemiizlanerek Isfenliır 

hale gettMtaesıi, kısmen Devlet Üretime Çiıfitlliklerıi olarak (işletilmesi ve kısmen ide topraksız köylülere diağı-
ıtıtaasının teminini sağlamak amacııyle Anıaıyaısanıe 88 nd, Miiet Medsi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
muaddelleri uıyaırınoa bir Mıedlliıs Araştırması Komisyonu kurulmasına, ıbu Komfisyoraun 15 üyeden oltmıasına, 
görev süresiınıin üye seçimli tsarijfoinden başlamak üzere 3 ay dimasınıa ve gerektiğinde Antoaıra dışındaki yer« 
İare de gitmesine, Genel Kurulun 12.2.İİ975 tarihi 38 nd Bikffleşimlinde kanar veritoiş/tiir. 

•12 Şubat 1975 

Ek ; 3 

10/14 No. Iu Meclis Araştırma Komisyonu 

Millet Meclisi 
Meclis Araştırması Komisyonu 21 « 5' B 1975 

Esas No. : 10/14 
Karar No, : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Güney Doğu Bölgemizde mayınlanarak Surlyellerin istifadesine bırakıîıan toprakların ftemMıenıerek işle-î 
mir haille ıgetMmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftiklieri ioliaırak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere 
dağıtılmasının Itemıinlinıi sapamak amacıyilıe Genel KunuÜun 12-2.1975 tarihi 38 nd Bliırîîê iminde kuırutaası 
karara bağlaman Meclis Araştırması Komisyonumuz 21.5.ıl 975 Çarşamba günü salalt 14,00'te !on (10) üyenin 
is/tirafcuıyie toplanarak laşağıda islimleri yazılı saıyım üyeleri 'Başkanlık Divanuma seçmlişlerldıiır. 

©Igjierimiize arz ederim,, 
,10/14 No. Um Meclis Araştırmıası 

Komisyonu Başkanı 
Kocaeli MiMetvökili 

Sedat Akay 

Başkanı * :: Sedaıt Akay (Kocaeli MıiHletveldii) 

Raşkamvekli a Ömer GSFaimi ©arım '(Elâzığ MliletvekiM) 

Sözcü :t IbraMm: Hcttftoğüu (Gaziantep Miletvekil) 

KâJtiip : M. Zekî Tefâner (Nevşehiiır Miletvekii) 
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10/14 Noîu Meclis Araştırma Komisyonu 

10 . 6 . 1975 

Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler hale ge
tirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtılmasını 
sağlamak amacıyle kurulan Araştırma Komisyonumuzda görevli olduğumuz konunun genel olarak incelenme
si ve mahallinde tetkikat yapılmasını temin maksadiyle bir Alt Komisyon kurulmasına; 

Bu komisyon incelemelerinin bir raporla Komisyonumuza bildirilmesine ve ondan sonra gereğinin ta
yinine; 

Karar verildi. 

Başkan 
Sedat Akay 

Kocaeli Milletvekili 
(İmza) 

Ramazan Yıldırım 
Adıyaman Milletvekili 

(İmza) 

Faik Kırbaşlı 
Burdur Milletvekili 

(İmza) 

Abdülkadir Öncel 
Urfa Milletvekili 

Alt Komisyon üyeleri : 
kadir Öncel (Urfa Mv.), 4. 

s 

Millet Meclisi 
10/14 Nolu Araştırma 

Komisyonu 
Esas No. : 10/14 

Karar No. : 2 

Başkanvekili 
Ömer Naimi Barım 
Elâzığ Milletvekili 

(imza) 

Hasan Bütüner 
Amasya Milletvekili 

A. İnan Gaydalı 
Bitlis Milletvekili 

(İmza) 

Mehmet Yüceler 
Kayseri Milletvekili 

(İmza) 

1. Sedat Akay (Kocaeli 
İbrahim Hortoğlu (Gazi 

Sözcü Kâtip 
İbrahim Hortoğlu M. Zeki Tekiner 

Gaziantep Milletvekili Nevşehir Milletvekili 

Murat Kâhyaoğlu Mehmet Özdal 
Eskişehir Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 

(İmza) 

Veli Gürkan Seyfi Güneştan 
Edirne Milletvekili Mardin Milletvekili 

(İmza) (İmza) 

Battal Koksal 
Adana Milletvekili 

Mv.), 2. Ömer Naimi Barım (Elâzığ Mv.), 3. Abdül-
antep Mv.), 5. Ramazan Yıldırım (Adıyaman Mv.) 

10/14 Nolu Meclis Araştırma Komisyonu 

15 . 4 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlenip işler hale 
getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtıl
masını sağlamak amacıyla Genel Kurulun 12 . 2 . 1975 tarihli 38 nci Birleşiminde kurulması karara bağlan
mış olan 10/14 numaralı Araştırma Komisyonunca, konunun genel olarak incelenmesi ve mahallinde tetkikat 
yapılması maksadı ile bir Alt Komisyon teşkiline karar verilmiştir. 

Millet Meçlisi (S. Sayısı ; 451) 
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10 . 6 . 1975 tarihli oturumunda görevlendirilen ve Komisyon Başkanı Sedat Akay (Kocaeli Mv.), Baş-
kanvekili Ömer Naimi Barım (Elâzığ Mv.), Sözcü İbrahim Hortoğlu (Gaziantep Mv.), Abdülkadir Öncel 
(Urfa Mv.) ve Ramazan Yıldırım (Adıyaman Mv.) dan teşekkül eden Alt Komisyonumuz 14 . 4 . 1976 tarihli 
oturumunda konu ile ilgili Hatay, Gaziantep, Urfa ve Mardin illerinde incelemelerde bulunmayı kararlaş
tırmış ve bir program hazırlamıştır. 

Sureti ilişik kararda görüleceği üzere: 
2. Mayıs 1976 Pazar günü uçakla Ankara'dan Adana'ya ve ayni gün oradan otomobille Antakya'ya gidi

lecektir. 
3. Mayıs 1976 Pazartesi günü Antakya'daki tetkikat bitirilerek Kilis'e ve oradan Gaziantep'e geçilecek

tir. 
4. Mayıs 1976 Salı günü Gaziantep ve ilçelerinde incelemelerde bulunulacaktır. 
5. Mayıs 1976 Çarşamba günü Urfa'ya geçilecek ve orada incelemelerde bulunulacaktır. 
6. Mayıs 1976 Perşembe günü Urfa - Ceylanpınar'ı civarı incelenecektir. 

7. Mayıs 1976 Cuma günü Ceylanpınar'ından Mardin'e geçilecek ve Mardin'de incelemelerde bulunula
caktır. 

8. Mayıs 1976 Cumartesi günü Mardin'den Diyarbakır'a geçilecek, Diyarbakır'dan uçakla Ankara'ya dö
nülecektir. 

Bu programa göre : 
2 Mayıs günü Antakya'da, 3 ve 4 Mayıs günleri KİIlis ve Gaziantep'de, 5 ve 6 Mayıs günleri Urfa'da, 

7 ve 8 Mayıs günleri Mardin'de bulunacağımızdan bu iller valilerinin gerek taşıt aracı temini ve gerekse 
incelemelerle ilgili seyahat ve temaslarını programlaması bakımından hazırlıklı olmaları için seyahatimiz
den ve Araştırma konumuzdan haberdar edilmeleri gerekmektedir, 

Seyahatimiz için icabı olarak programda bir aksama olmadığı takdirde 2 Mayıs Pazar günü başlıya-
cak, 8 Mayıs Cumartesi günü bitecektir. 

Bu seyahatte resmî vasıtalardan faydalanma ön planda tutulacak ise de, zaruret halinde ve işin sürati 
bakımından otomobil kiralanması cihetine gidilecektir. 

Araştırma Komisyonumuzun sekreterlik işleriyle görevlendirilmiş olan Kanunlar Müdürlüğü memuru 
Zeki Erbay'ın da seyahate iştiraki gerekli bulunmaktadır, 

Bu seyahate katılacak olan üyelere 3 0C0 TL., sekreterimize 1 500 TL., mahsubu bilahare yapılmak 
üzere avans verilmesi hususunu tensiplerinize saygılarımla arz ederim. 

Sedat Akay 
Kocaeli Milletvekili 

10/14 Nolu Araştırma Komisyonu Başkam 
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10/14 Nolu Meclis Araştırma Komisyonu 
EK : 6 

Millet Meclisi 
10/14 No.lu Araştırma Komisyonu 21 . 4 , 1976 

Esas No. : 10/14 
Sıra No. : 5,6,7,8 

Hatay 
Mardin 
Gaziantep 
Urfa Valiliklerine gönderilmliştir. 

Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suriye'lilerin istifasına bırakılan toprakların temizlenip işler hale 
getirilmesi kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtıl
masını sağlamak amacıyle kurulan Araştırma Komisyonumuz; konunun genel olarak incelenmesi ve ma
hallinde tetkikat yapılması maksadı ile ilgili Hatay, Gazıiantep, Urfa ve Mardin illerinde incelemelerde bu
lunmayı kararlaştırmış ve 5 miUetveikilinden müteşekkil bir alt komisyon kurarak bir tetkik programı ha
zırlamıştır. 

Sedat Akay (Kocaeli Milletvekili), Ömer Naimi Barım (Elâzığ Milletvekili), İbrahim Hortoğlu (Gazi
antep Milletvekili), Abdülkadlir Öncel (Urfa Milletvekili) ve Ramazan Yıldırım (Adıyaman Milletvekili) 
den kurulu altkomisyonumuz, bu programa göre : 

2 Mayıs günü Antakya'da, 3 ve 4 Mayıs günleri Kilis ve Gaziantep de, 5 ve 6 Mayıs günleri Urfa'da, 
7 ve 8 Mayıs günleri Mardin'de incelemelerde bulunacaktır. Temas ve tetkikleri için Komisyon üyelerine 
gerekli yardımın teminine emirlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Akay 

Kocaeli Milletvekili 
Millet Meclisi 10/14 No. lu 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

Millet Meclisi (S. Sayısı 451) 


