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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk obuası muhtemel görülme
diğinden : 

31 Mart 1977 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,25'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Mehmet Orhan Akkoyunlu Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Ağn 
Cemil Erhan 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

31 . 3 . 1977 Perşembe 

Yazdı Sorular 
1. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, patates 

ürününe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1729) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Adapazarı imamlar Köyünün adının değiştirileceği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1730) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon'da spor tesisleri ve spor akademisinin kurulma

sına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1731) 

Meclis Araştırması 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 
arkadaşının, Sakarya ili fındık üreticisinin durumunu 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi; 
(10/157) 

)>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN * Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73 ncü Birleşimini açıyorum* 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin, isimleri 
okunduğu zaman, işaret buyurmalarını istirham ede-

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, son 
anarşik olaylar ve Türkiye'nin emniyet ve huzurunun 
sağlanmasına ilişkin gündem dışı açıklaması ve aynı 
konuda gruplar adına yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
lar var, onlara söz vereceğim. 

Son anarşik olaylar ve Türkiye'nin emniyet ve 
huzurunun sağlanmasına ilişkin, İçişleri Bakam, Yü

ce Meclise gündem dışı açıklama yapmak üzere söz 
istemektedir. 

Buyurun Sayın Bakan; konuşma süreniz 20 daki
kadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir erken seçim havasının Parlamentoya hâkim 
olduğu şu günlerde, şayet erken seçim gerçekleştiri-
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lirse, belki de, İçişleri Bakanınız olarak Parlamento
da son konuşmamı yapmış olmak dolayısıyle 
(C. H. P, sıralarından alkışlar.) Şu anda bulunduğu
muz ortamı değerlendirmek ve bu ortamda gergin 
olan, bu ortamda bir tırmanma içerisinde bulunan si
yasî mücadeleyi normal sınırlarına çekmek bakımın
dan görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Ben, şahsen inanıyorum ki, dört senelik bu Par
lamento çalışması neticesinde, Parlamento olarak, 
Hükümet olarak birçok işler başarılmış ve bu Par
lamento döneminin sonunda, da, bundan sonra seçi
lecek Parlamenterlerin birbirleriyle daha samimî, da
ha yakın bir atmosfer içerisinde çalışmak bakımından 
da, şu anda siyasî görevlerini yürüten arkadaşlarımın 
büyük bir vebal ve görev yüklendiklerini sanıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, bu konuşma
mı tarihî bir konuşma olarak Meclis zabıtlarına ge
çirmek istiyorum. Bu konuşmamda hiç bir siyasî 
parti veya şahsı karşıma alacak, eleştirecek, ona hi
tap edecek değilim; ancak, şu anda içinde bulundu
ğumuz şartlan objektif olarak değerlendirmeyi arzu 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, birçok demokratik 
memleketlerde de, siyasî mücadelelerin yanında, o 
memleketlerin kendi kanunları çerçevesinde kurul
muş ve kamuoyunda, «baskı grupları» diye anılan 
muhtelif teşekküller, dernekler, örgütler vardır. Bun
lar da, siyasî ortamın meydana gelmesinde, oluşma
sında belirli ölçüde etkili olurlar ve belirli ölçüde 
tesir yaparlar. Ancak, Türkiye'mizde, maalesef, şura
sını ifade etmeyi zarurî görüyorum ki, Parlamento 
içerisinde yapılan mücadelelerin daha fazlası ve da
ha şiddetlisi, maalesef, Parlamento dışında da yapılır 
hale gelmiştir. Siyasî mücadele, siyasî platform ve at
mosfer içerisinde olmaktan çıkmış, birçok müessese
lerin içinde ve bu birçok müesseselerin temsilcileri 
vasıtasıyle kamuoyu önünde yapılır hale gelmiştir. 
Bunun, aslında demokrasiye bir şey getireceğine şah
sen ben inanmıyorum. Bu mücadeleler, sertleşmeleri 
daha da artırmış, hele fikir mücadelelerinin yerini, 
zamanını ve sınırını tayin edemeyen insanlar, bunla
rı çok büyük şiddet olayları haline de maalesef ge
tirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların tedbirleri nelerdir? 
Bunların tedbirleri elbette sadece polisiye tedbirler 
değildir. Polisiye tedbirlerle almanlar vardır, bunun 
dışında olması gereken yardır. Şimdi ben kısaca, geç
miş şu son bir - iki gün içerisindeki ibret verici bir

kaç olayı gözlerinizin önüne sereceğim ve bu olay
ların neticesinde de bir tahlil yapmaya gayret ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan bir tanesi, Uşak 
hâdiseleridir. Şimdi ben kısaca, şöyle onbeş - yirmi 
cümle içerisinde bunu bir özetlemek istiyorum. 

12 Mart 1977 günü saat 10,45 sıralarında Uşak 
Eğitim Enstitüsü ile YAY - KUR Yüksekokulu öğ
rencileri arasında taş, sopa ve tabancaların kullanıl
dığı bir çatışma meydana gelmiştir. 

KADlR ÖZPAK (Uşak) — Yalan! 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRR 
(Devamla) — Olayda, YAY * KUR Yüksekokulu 
öğrencilerinden Haydar Öztürk tabanca kurşunu ile 
vurularak ölmüş; Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden 
Tahsin Aktur, Mehmet Altmkaya, Recep Bayraktar 
da yaralanmışlardır. 

Olayın gelişmesi üzerine, güvenlik kuvvetlerine, İz
mir'den bir jandarma komando taburu ile Eskişehir 
ve îzmir'den toplum zabıtası kuvveti takviye olarak 
gönderilmiş, ayrıca Kütahya ve Afyon'dan da birlik
ler sevk edilmiştir. Olaylarda ölen Haydar Öztürk' 
ün, cenazesi YAY - KUR Yüksekokuluna kaçırdığın
dan, cenazeyi almak isteyen güvenlik kuvvetlerine öğ
renciler silâhla karşı koyarak mücadeleye girişmişler, 
bunun üzerine jandarmayla takviye edilen güvenlik 
kuvvetleri, okulun bir kısmına girerek, cenazeyi alıp, 
18 . 3 . 1977 günü saat 4,00 sıralarında, memleketi 
olan Çivril ilçesine göndermişlerdir. Bu hareket sı
rasında bir polis ile bir jandarma eri hafif surette 
yaralanmışlardır. Okulun ele geçirilen kısmında, Ze-
liha Özakar isimli bir kız öğrencinin de cesedi bulu
narak morga kaldırılmıştır. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Polis vurmuştur. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Okulda yapılan aramada, 9 adet dolu 
şarjör, 6 adet yarım kapsüllü, ateşlemeye hazır dina
mit lokumu, 6 adet bıçak ve bol miktarda zincirle so
pa ele geçirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz aynı milletin, aynı tari
hin evlâtlarıyız. Birbirlerini kurşunlayan bu insanların 
babalan, hudut boylarında belki senelerce omuz 
omuza çarpıştılar; belki, bu birbirlerini kurşunlayan 
insanların çok yakınları, dış düşmanlarımıza karşı 
yanyana şehit oldular; ama bugün görüyoruz ki, 
memleketimizde maalesef, aynı milletin evlâtları bir
birleriyle, belirli fikir seviyelerinde münakaşaları bir 
tarafa bırakmışlar, âdeta iki düşmanın birbirine dav
ranışı ölçüsü içerisinde davranır hale gelmişlerdir. 
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Daha acısı, bu olayları tetkik ederken bir idareci, 
«Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rumlarıyle Kıbrıs Türkleri arasın
daki nefret, belki de bu çocuklar arasındaki nefret 
kadar değildir» diyebilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, Uşak'ta... 

KADÎR ÖZPAK (Uşak) — Valiyle halk ara
sında... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Uşak'ta beş - al
tı bin kişi kadar bir topluluk, bu hâdiseler esnasında 
polise, jandarmaya tecavüz edebilmiş, yine bu memle
ketin evlâtları polise, jandarmaya silâh sıkabilmiş, po
lisin, jandarma, subay ve erlerinin yaralanmasına se
bep olabilmişlerdir. 

Şimdi şu suali çok net olarak cevaplandırmak 
mümkündür: Uşak'taki bu beş - altı bin kişi vatan 
haini değildir; Uşak'ta yaşayan bu insanlar bir baş
ka yerden de gelmiş değillerdir; ama, belirli bir si
yasî mücadelenin ölçü içerisinde tutulamamasının ne
ticesi, çok derin, çok büyük uçurumlar açar derece
de araya münaferetle'rin girmesi neticesi, tahriklerin 
girmesi neticesi, maalesef, bu hâdiseler olabilmekte
dir ve bu hâdiseler bir veya iki veya üç tane ile kal
mış değildir, memleketimizde. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — İki sene
dir, iki. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Öyleyse ne yapmak lâzım? Bu mem
leketin evlâtlarının bu tür mücadelelere girmesine 
mâni olacak, siyasî partilere de, Parlamentoya da, 
bütün Anayasal kuruluşlara da düşen görevin yerine 
getirilmesi lâzımdır. Herkesin başına bir polis dike
rek bu hâdiselerin önlenmesi mümkün değildir? 40 
milyon insamn başına... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Böyle valinin, böyle 
İçişleri Bakanının istifa etmesi lâzım. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — .... 40 milyon tane polis dikmek imkâ
nı yoktur. O zaman şu sualin cevabı ortadan kal
kar, şu suale cevap verilemez: Polisi, jandarmayı, ya
ni güvenlik kuvvetlerini de bu memleketin evlâtları 
arasından geçeceğimize göre, onların bir yarısını da 
diğerinin başına dikeceğimize göre, onlann başına 
kimi dikeceğiz öyleyse? 

Arkadaşlar, aidimizi başımıza almamızın gereği
ni bir kere daha, mesul bir kişi olarak ifade ediyo
rum ve Parlamentonun bu husustaki sağduyusuna 
saygı gösteriyorum ve inanıyorum ki, birçok şeylerin 
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halli, belirli ölçülerde anlayış birliği içerisinde ger
çekleştirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka misal vermek is
tiyorum: Yine çok yakın bir geçmişte; 19.3.1977 günü 
Gaziantep Nizip ilçesi, Uluyatır kasabasında, asılan 
seçmen kütüklerini kontrol eden Cumhuriyet Halk 
Partisi taraftan Halil Çetin'i, orada bulunan Adalet 
Partisi taraftarı Mustafa Özcan ile, C. H. P. taraf
tan Mustafa Çakmak darp etmişlerdir. Aym gün saat 
20,30 sıralarında Pazaryeri mevkiinde iki partinin 
taraftarları arasında silâhlı çatışma meydana gelmiştir. 
Bu sırada, Cumhuriyet Halk Partisi kahvesinden çı
kıp evine gitmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi ta
raftarı, 16 yaşlannda, çiftçilik yapar, Hasan Parlak 
başından; Adalet Partisi taraftarı, 1928 doğumlu, çift
çilik yapar, Ali Alakuş ise karmndan tabanca kurşu
nu ile yaralanmışlardır. Adı geçenlerden Hasan Par
lar, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde ölmüş, 
Ali Alakuş ise Nizip ilçesi Devlet Hastanesinde teda
vi altına alınmıştır. Cenaze, olaysız olarak, köyünde 
defnedilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi taraftarı Mustafa Çakmak, Kemâl Çakmak, 
Halil Çetin, Ahmet Baloğlu, Mehmet Baloğlu, Nuret
tin Baloğlu ile, Adalet Partisi taraftarı Mehmet Ala
kuş, Hikmet Alakuş, Ahmet Seven, Nuri Alakuş ve 
Mustafa Özcan yakalanarak Nizip Cumhuriyet Sav
cılığına tevdi edilmişler ve sorgularını müteakip tu
tuklanmışlardır. 

Bu insanların hiç biri, bu düşmanlık içerisine gire
cek ölçüde insanlar değillerdir. Peki, niçin bu hal mey
dana geliyor? 

Değerli arkadaşlarım, Parlamentoda, eğer, iktidar 
- muhalefet arasında belirli bir diyalog kurulmazsa, 
bu, kaçınılmaz olur. Eğer, muhalefet, kayıtsız şartsız, 
hiç bir ölçü ve usule uymaksızın, iktidarı, «katil ikti
dar, faşist iktidar» diye itham etmeye kalkar, iktidar 
da muhalefetti, «vatan haini, komünist» diye itham 
etmeye kalkarsa, bu insanların birbirini öldürmesine 
mani olmak imkânı yoktur, 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Yeni mi 
anladın bunu, yeni mi anladın? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onun için, mut
laka, önümüzdeki seçimlere bu atmosferle gitmenin 
Türkiye'ye hiç bir kazancı olmayacağını, mutlaka 
bunun normal sınırlarına getirilmesine gerek gördüğü
mü, hatta bunu bir memleket borcu olarak bildiğimi 
burada elbette ifade edeceğim. Zannediyorum ki, kim
se bundan rahatsız olmamalıdır; bu, herkesin gönül 



M. Meclisi B : 73 31 . 3 . 1977 O : 1 

ferahlığı ile, gönül rahatlığı ile kabul ettiği bir şey 
olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir enteresan olay daha: Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, Gazian
tep dönüşünde bazı arabalara silâhlı bir saldırı yapıl
dığı hakkında haberler aldığını, beni arayarak bildir
di. Yerini kendileri tam tespit edemediğinden, Gölba
şı veya Maraş sınırları içerisinde olduğu hakkında te
reddüdümüz olduğundan, Maraş ve Adıyaman Vali
lerini ve bulundukları yerin kaymakamlarını arayarak 
talimat verdik ve her iki bölgenin jandarma birlikleri
ne de aynı şekilde talimat vererek, olayın ortaya çık
masının sağlanmasını istedik. 

Bakınız, olayın aslı ne? Cumhuriyet Halk Partisi
nin, 27 . 3 . 1977 tarihinde Gaziantep'de düzenlediği 
mitinge, bir minibüsle Malatya'dan gelerek katılan va
tandaşlara, Pazarcık ilçesine bağlı Akçalar köyü ci
varında, seyir halinde bulunan bir vasıtadan ateş edil
diği ve dört yolcunun silâhla yaralandığı haberi üze
rine, durum, Kahramanmaraş Valiliğinden sorulmuş 
ve yapılan tahkikat neticesinde olayın aşağıdaki şekil
de cereyan etmiş olduğu anlaşılmıştır: 

Olay, Gölbaşı İlçesi Jandarma Bölük Komutanlığı
na intikali ile derhal takibe geçilmiş ve mağdurların 
ilk tedavilerinin yapılması için Gölbaşı Sağlık Ocağına 
gönderilmişlerdir. 

Gölbaşı Sağlık Ocağı Baştabipliğince verilen rapor
da, mağdurların, iddia edildiği gibi silâhla yaralanma
dıkları, bir darp sonucu yaralanmanın meydana gel
diği ve ilk tedavilerinin ayakta yapılarak, yollarına 
devam ettikleri anlaşılmıştır. 

Ayrıca, mağdurların kullandıkları 44 AH 487 pla
kalı Ford marka minibüs üzerinde yapılan hasar tespi
tinde, minibüste herhangi bir kurşun izine rastlanma
mış, ön ve arka camların kırık olduğu görülmüştür. 

Minibüsün, Gaziantep'e giderken, Pazarcık İlçesi 
polis bölgesinde çocuklar tarafından taş atılarak cam
larının kırıldığı, aynı gün, aynı minibüsün Gaziantep' 
ten geriye dönerek, Pazarcık ilçesinden camlan kırık 
olarak Gölbaşı'na doğru yoluna devam ettiği, Pazarcık 
İlçe Merkezinde görevli polis devriyeleri tarafından 
da görülmüş ve tespit edilmiştir. 

Mağdurların, Gazianep İl Merkezinde, Cumhuri
yet Halk Partisi Açık Hava Mitingi sırasında olaylara 
karıştıkları ve kendi aralarında çıkan kavga sonucu 
yaralandıkları; böylece, minibüsün, miting bitmeden 
bir kaç saat önce geriye döndüğü, olayla ilgili tahki
kat evrakının Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına Mi -

kaî ettirilmiş olduğu, Kahramanmaraş Valiliğinden 
gelen telsiz yazısından anlaşılmıştır. 

Şimdi, burada mühim olan nedir? Vatandaş, siya
sî mücadeleyi o hale getirme istidadında o halde tah
rik altındadır ki, normal bir âdi kavgayı bile siyasî 
bir mesele haline getirebilmekte, hatta o partilerin ida
recilerini yanıltacak ölçüde ortaya koyabilmektedir. 
Bu ortam içerisinde yapılacak bir seçimde, bu gergin
liğin mutlaka alınması lâzımdır, mutlaka giderilmesi 
lâzımdır, 

Erken seçime gidilir, gidilmez; o, Parlamentonun 
bileceği iştir, saygı duyarım. Ben, kendi görevimi ye
rine getiriyorum. Karar verir gidersiniz, vermezsiniz, 
gitmezsiniz, ama bu gerginlik içerisinde bu seçim, san
dık başlarında şimdiden gayri mesul kişilerin birta
kım hâkimiyet iddiası koruma iddiasının ortaya dökül
düğü şu ortamda mutlaka büyük hadiselerin çıkması
na sebep olabilecek çatışmalara sebep olabilir, bun
lara vesile olabilir; bunun önlenmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa üç tane misalin tah
lilinden ve fikirlerimi belirttikten sonra bir kaç cümle 
ile de neler yapılıp, nelerin meydana getirilmesini... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 20 dakikayı 
geçti Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Notumu buraya aldım Sayın Uysal. 15.30'da Sa

yın Bakan'a söz verdim. Benim saatımia o çatışırsa 
bilmem. Saatımda aldığım not budur, bekliyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Bunun için, değerli arkadaşlarım, emniyet ve asa
yişin sağlanması, sandık hâkimiyetinin sağlanması ba
kımından, önümüzdeki iki ayda - ben şahsen kendi ka
naatlerimi söylüyorum, herkes kendi kanaatini ifade 
eder ve kendi kanaatinde sabit olur; ona saygı gös
teririm - Yeterince imkânların seferber edilebileceğine 
şahsen kani değilim. 

Tedbir olarak aldığımız şeyler: Yalnız 1975 ve 
1976 yıllarında; Temmuz 1975'te İstanbul'da 2 nci Mo
torlu Jandarma Alayı teşkil edilmiştir; Haziran 1976' 
da İskenderun Jandarma Komando Bölüğü teşkil edil
miş kurulmuştur; Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da 
yine... 

BAŞKAN -7 Sayın Bakan, iki dakikanız var. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Yine İstanbul'da, Jandarma Komando Bölüğü, bir 

bölük daha teşkil edilmiştir; Mayıs 1975 tarihinde 
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1 nci Jandarma Komando Alayı teşkil edilmiştir 
Gökçeada'da; 14 Mayıs 1976 tarihinde 3 ncü Jandar
ma Komando Taburu Kıbrıs'tan intikal edilerek, 
Yozgat'ta teşkil edilmiştir. Ayrıca, 1977 yılında İzmir 
Bornova ile 3 ncü Jandarma Motorlu Alayı Borno
va'da ve Batman'da 4 ncü Jandarma Motorlu Alayı 
da hazır kuvvet olarak, herhangi bir anda hadiselere 
müdahale etmek üzere teşkillendirilmektedir. 

Bunun dışında, polis ve toplum polisi olarak alınan 
tedbirlerden başka, değerli arkadaşlarım, çok daha 
mühim olanını söylüyorum: Eğer bu seçim, medenî 
bir mücadeleyi yapan değerli parlamenter arkadaşla
rımın belirli sınırlar içerisinde tuttukları, her zaman 
da riayet ettikleri ölçünün dışına muhtelif tahriklerle 
çıkarılırsa, bir çok hadiselerin olabileceği ölçüde sert 
bir gerilim altında başlanmakta olan bir seçim inti
baını vermektedir. Bu bakımdan, eğer Parlamento bu 
kararı alırsa, mutlaka ben inanıyorum ki, Parlamen
tonun değerli temsilcileri bu hususta da gereken bir
lik ve beraberliği gösterecekler, bir araya gelebilecek
ler ve bu tansiyonan düşürülmesi için gerekeni yapa
caklardır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (M. S. P. sıra

larından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan tamamen gerçek dışı ve yanlış beyanda 
bulunmuştur. Söz hakkımızın mahfuz kalmasını rica 
ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Zabıtları rica 
ediyoruz Sayın Başkan, zabıtları rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz, müsaade eder
seniz bir şeyi arz edeyim... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Burada/başın
dan sonuna kadar yalan söylediniz (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tabak... (Gürültüler, Başkanın 
tokmağı vurması) Sayın Tabak, Sayın Uysal.... (Gü
rültüler.) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yalanı sanat 
haline getirdiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Milleti bir
birine düşürdünüz. (Gürültüler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Söz hakkınız var, dilerseniz konuşursu
nuz. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Çok haysi
yetsizsin. I 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Haysiyetsiz sensin* 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Milleti jan
darmayla güdemezsiniz. (Gürültüler; M. S. P. sırala
rından, sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu... Sayın Güneş... Sayın 
Karsu.... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalanlarla 
avutamazsımz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Hangisi yalansa, çıkın söyleyin şuraya. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum... Kürsü
ye çıkıp konuşma hakkınız var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz hakkımız var. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalanlarla 
avutamazsımz, 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, beni dinler misiniz? Bh 
ricada bulunacağım. 

İçtüzüğün 60 ncı maddesi gereğince, bakanı fife 
kümet adına konuştuğu zaman, gruplara zaten söz 
hakkı doğmaktadır. Onun için, zaten söz hakkınız 
vardır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN {İstanbul) — Söz hakkı baş
kadır, Sayın Bakanın yanlış ithamı, yalan beyanına 
cevap vermek hakkı başkadır. Biz, Grup olarak gün
dem dışı söz hakkımızı kutlanmayabiliriz; ama Sayın 
Bakana bu tecavüzünden sonra, cevap vereceğiz; iki
si çok ayrıdır. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, iddialarınızı bu kürsü
den dile getirmek fırsatını vermek benim vazifemdir. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Haysiyetsiz 
adam. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Namuslu adam, haysiyetli adam bildiğini 
söyler. Oradan laf atan haysiyetsizdir, şerefsizdir; çık 
kürsüye bildiğini, söyle. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Haysiyetli 
adam, bildiğini söyler. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, hakkınızda muamele 
yaparım > 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Haysiyetli 
adam, bildiğini söyler. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakanlığı 
gidişinin acısını çekiyor. 
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KEMAL TABAK (Adıyaman) — Oradan yalan 
söyleyen bin defa haysiyetsizdir, şerefsizdir. 

BAŞKAN — Sayın Tabak, Sayın Tabak, Sayın 
Karsu, Sayın Güneş, Meclisin mehabetini bozmama
nızı hassaten rica edeceğim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Bakan konuştu, cevap hakkı doğar. Kürsüde ce
vap verilir, sıralardan cevap verme usulü yoktur. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, beni dinlemediniz, şunu arz etmek istiyorum: 

Bakan gündem dışı konuşmuştur. Hangi konuda 
konuştuğu belli olmamıştır. Bizim hangi konuda ko
nuşacağımız söz konusu değildir; ama Bakan engelle
me amacıyla gündem dışı söz almıştır ve Cumhuriyet 
Halk Partisine haksız hücumda bulunmuştur. Bu hü
cuma cevap verme hakkımızı kullanacağız; gündem 
dışı konuşma hakkını kullanıp, kullanmama ayrı şey
dir. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkanım, 
Grup adına söz istiyorum* 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın içişleri 
Bakanı hangi konuda gündem dışı konuşmuştur? En
gelleme yaparak gündem dışı konuşmanın konusu bel
li değildir, bu, belli değildir; siz de açıklama yapma
dınız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, ben, yazılanı aynen 
okudum buradan. Gündem dışı konuşmaya gayet ta
biî hakkı var; fakat konuşurken neleri söyleyeceğini 
tespit etmem için, evvelâ, konuşmasını... 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir dakikanızı alayım. 

BAŞKAN — Buyuran. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Mecüs Başkan

lık Divanını içişleri Bakam alet etmektedir. 
BAŞKAN — Nasıl? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Engelleme için 
alet etmektedri; bugünkü celseyi, yalan söyleyerek alet 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ölçen, şurada, Sayın Bakandan 

ayrı, gündem dışı söz istemiş arkadaşlarım yine var. 
Bunların buraya çıkıp ne söyleyeceklerini bilmem için 
kehanet sahibi olmam lâzım. 

Sayın Bakan, «Birtakım malumatlar vereceğim» de
di, buraya çıktı ve kendisine göre birtakım malumat
lar verdi* 

Biliyorsunuz ki, bakanların vermiş olduğu bilgiden 
sonra, gündem dışı konuşmalarda, 60 ncı madde ge

reğince, Hükümet adına konuştuğu için, gruplara söz 
hakkı doğmaktadır ve bu söz hakkınızı dilerseniz kul
lanırsınız, dilerseniz kullanmazsınız; o sizin bileceği
niz şey. 

Şimdi sizin, sataşma olduğu iddianızı, zabıtları ge
tirtip tetkik edeceğim. 

Tamam oldu mu eefndim? Buyurun, 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sataşmayla Ugili söz hakkımızı biz yarın kulla
nırız veyahut da gündem dışı... 

BAŞKAN — Yanna kalmaz. Bugün getirteceğim 
efendim. Bugün kullanaibiilirsiniz, yarma kalmaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir dakika 
efendim, 

Yeyahutta gündem dışı söz alırız kullanırız. 
Engellemesine alet olmayacağız; söz istemiyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyip istememek size aittir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, ben burada 20ı dakika ko -
nuştum. Meclisin 4 saatlik çalışması içerisinde 20 da
kikanın engelleme olduğunu hangi mantık kabul eder? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Bakan şu ko
nuşmasıyla dahi engelliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Ankara) — Sizi örnek alıyorum. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Kötü örnek 
almışsınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Ankara) — Doğru, şimdi anlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin tefsiri kendisine 
aittir. Size kanunun vermiş olduğu hakkı kullandınız. 
Başka birisi de olsaydı aynı şeyi yapacaktım. Çünkü, 
60 ncı maddede, benim yetkim dahi yoktur, isterseniz, 
60 ncı maddenin son cümlesini arz edeyim, 60 ncı, mad
de, «Hükümet olağanüstü acele hallerde gündem dı
şı söz isterse, Başkan bu istemi yerine getirir.» diyor. 
«Getirebilir» demiyor; emredicidir. Ben bunu, bu Ba
kan da olsaydı verecektim, başka bir bakan da olsa 
verecektim. Bana İçtizüğün emretmiş olduğu husus 
budur. O, engellemek için kullanır, hakikaten bir ger
çeği ortaya koymak için kullanır; o, sizin tefsirinizle 
onun anlayışına bağlıdır; o, beni ilgilendirmez. 

İÇIŞLERI BAKANI OĞUZHAN ASILTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, benim beyanlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beyanlarınız zapta geç
ti, 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Ankara) — Anlaşılıyor; ama, başka bir şey daha zap-
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ta geçti: Devletin resmî beyanlarım, Devle tin polisi
nin, jandarmasının, resmî organlarından gelen ve... 

BAŞKAN — Onlar da zapta geçtiler Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK 

(Ankara) — ....«Yalan, diye haksız olarak nitelenen 
hususları reddediyorum.. 

1. — Bir bakanın, açıklamada bulunmak üzere I 
gündem dışı söz istemesi halinde konunun olağan- I 
üstü acele hale ilişkin olması hakkında Başkanın tak
dir hakkı olup olmadığına dair. I 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş-
- kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Küıçoğlu buyurun. 
Tutumum hakkında konuşmak istiyorsunuz; Ie- I 

hinde nü, aleyhinde mi konuşacaksınız? 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş-
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugünkü birleşime Başkanlık eden muhterem ar
kadaşımın hüsnüniyetinden en ufak bir şüphem ola- I 
maz; sayın Başkanın kişiliğinden doğan hüsnüniyeti- j 
ne en ufak bir leke sürecek hiç bir arkadaşımızın çı- I 
kaçağını da zannetmiyorum. Yalnız iki beyanı, fç- I 
tüzüğün 60 ncı maddesinin uygulanmasında, bugün 
de gündemdeki konuların özelliği dolayısıyle, hiç I 
şüphesiz bazı arkadaşlarımızda şu veya bu şekilde I 
şüphe ve tereddüt uyandırmıştır. I 

Biliniyor ki, Millî Selâmet Partisi erken seçime | 
karşıdır ve İçtüzüğün, Anayasanm, Parlamento tea- I 
müllerinin kendilerine verdiği haklardan istifade ile, 
gerekli engellemeyi yapmak kararındadır. Böyle bir 
durumda, Millî Selâmet Partili olması dolayısıyle 
sayın İçişleri Bakanının, İçtüzüğün 60 ncı madde
sine dayanarak gündem dışı söz alması, gayet tabiî I 
erken seçimin lehinde olan siyasî parti grupları veya 
diğer milletvekilli arkadaşlarımızın şu veya bu şekil
de tereddüdünü mucip olmuş durumdadır. 

Şimdi, İçtüzüğün 60 nci maddesi nedir? Gündem 
dışı söz taleplerini, Başkanlık hangi hallerde is'af 
edecektir? 

Sayın Başkan, «İçişleri Bakanının buradaki be
yanının ne olacağını ben nereden bilirdim?» diyor. | 

Bilmeye mecburdur. Eğer, bilme ihtiyacını his
setmezse, ona gündem dışı söz vermemesi lâzım. Ne
den? çünkü, gündem dışı söz taleplerinin is'af edile-
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BAŞKAN — Onlar da zapta geçti, o da zapta 
geçti efendim. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz. 

I bilmesi için, o konunun Genel Kurula duyurulma-
I smda zaruret görülen olağanüstü hallerde.. Yani, 

öyle bir konu olacak ki, Genel Kurula duyurulmasın
da zaruret olacak. Nasıl bir zaruret? Olağanüstü hal-

I lerde.. öyle bir hadise olacak ki, Allah göstermesin, 
sel olmuş, zelzele olmuş, millet birbirini kırmış veya 

I böyle hadiseler olmuş; bunun Genel Kurula duyurul-
I ması lâzımdır. Kim duyuracak? Ya, gündem dışı söz 

talebinde bulunan bir milletvekili veya hükümet adı
na bir bakan. 

Şimdi, sayın Başkan diyor ki: «Onun ne diye
ceğini beri ne bileyim. Ben gaipten haber mi alıyo-

I rum?.» 
I Almaya mecburdunuz. Siz ne konuşacaksınız gün

dem dışı olarak? Genel Kurula duyurulmasında za
ruret görülen olağanüstü bir durumu bildirmek üze-

j re söz alacaksınız. 

I Şimdi, aldığı sözün mahiyetini ben söyleyeyim: 
Olağanüstü durum, acele haller Genel Kurula bildi-

I rilecek. Uşak hadiselerinin cereyan etmesinden son
ra kaç gün geçmiştir arkadaşlar? En azından 15 gün 
oldu. Şimdi, böyle bir hadiseyi Sayın Başkan, ola
ğanüstü hallerde, Genel Kurula duyurulmasında za
ruret olan hallerde Genel Kurula duyurabilirsiniz. 
15 gündür nerede idi sayın Bakan? Nerede idiniz 
15 gündür? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — 15 gün sonra olunca konuşulmayacak 
mı yani? Gittim, yerinde tetkik ettim, olayları incele
dim, geldim malumat veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum.. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim maruzatım gayet sarih. Diyorum ki, sa
yın Başkanın tutumu hakkında söz aldım, siz, Baş
kan olarak, 60 ncı maddeye dayanarak sayın Bakana 
gündem dışı söz veremezsiniz. Neden veremezsiniz? 

I Çünkü, acele hal durumu geçmiş, olağanüstü hal 
durumu da geçmiş, aradan 15 gün geçmiş; ölen öl
müş, yiten yitmiş, batan batmış, birbirini kıran kır
mış; 15 gün sonra geliyor, ne imiş? «Bu vasat altın-

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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da erken seçime gidilemez, millet birbirini kirdi, 
şöyle oldu, böyle oldu...» (C, H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, yok öyle şey. Arkasından ne oldu? 
Pazarcık hadisesi. Ne zaman olmuş Pazarcık hadi
sesi? Altı gün önce. Altı günden bu yana Meclis kaç 
defa toplandı? Nerede idi sayın bakan? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne olacak, 
lââiettayin bir adam. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İçinde ya
şadığınız olayları burada başka türlü anlattınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Bugün geldim, bugün konuşuyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan.. 
t ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi, 

muhterem arkadaşlarım.. 
Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, hüsnüniyetinizden emin olmakla beraber, parti
nizin tutumu, erken seçime karşı olmanız, 60 ncı 
maddeyi siper edinmek suretiyle bir nevi engelleme 
kapısını açmış olmanızı, sizin oturduğunuz, vazife 
gördüğünüz makamın şerefi ile kabili telif bulunma
dığımı gayet samimî olarak beyan ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Saatleri de
ğiştirdiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Fotokopisi var, işte burada. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ona mı ina
nayım. Kendime mi? 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi ne 
oldu? Hakikaten öyledir. Talep doğru, talep karşıla
nacak, talebi karşılasın. Ne oldu şimdi? Engelleme
ye... (Gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim.. 
Sayın Başkan, müsaade buyurulursa sözümü ta

mamlayayım, tekmilleyeyim efendim. 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere, üç dört 

dakikanız var efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, şimdi sayın Bakan görüştü, grup
lara söz hakkı doğdu. 

Diyor ki sayın Bakan, «20 dakika konuşma ile 
ne olur?». 

20 dakika konuşma ile hiç bir şey olmaz. Grup
lar da 10'ar dakika konuşursa ne eder? 40 dakika da 
o eder; eder, 80 dakika. 
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Şimdi, ben söyleyeyim; Başkanlık, - bendeniz de 
min gayri haddim, teşehhüt miktarı bu vazifeyi gör
düm sadece, İçtüzüğün böyle kalıplaşmış kaideleri
ne riayet etmekle olmaz. Engellemeye mani olmak 
için, Adalet Partili ve Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımız söz almayacaklarım beyan ettiler, za
mandan tasarruf bakımından. Bendeniz, tecrübe-. 
me istinaden ifade edeyim ki, eğer bu iki grup ko
nuşursa, burada kavga çıkar, bugünkü birleşim ta-
mamlananıaz. 

Aradığınız bu idi, arkadaşlarımın buna alet olma
yacağı ümidi ile, sayın Başkan bundan sonra da çok 
daha dikkatli olacağınızı ümit ederek saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Tutumunuzun 

lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

İçtüzüğün 60 ncı maddesi uyarınca, sayın Başka
nın tasvipleri ile, sayın İçişleri Bakam erken seçim
le ilgili kanun teklifinin görüşülmesini temin bakı
mından İçtüzüğün 93 ncü maddesinin değiştirilmesi
nin müzakeresi sırasında söz almış, içinde bulundu
ğumuz durumu ifade etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, şu ana kadar, dört se
ne değil, devrelerden beri Büyük Millet Meclisinde, 
Millet Meclisinde vekillerden herhangi birisinin 
gündem dışı konuşmasının Başkanlıkça reddedildiği
ne dair, burada konuşma yapan konuşmacılar bir 
misal veremezler. Bugüne kadar, bakanlardan han
gisi gündem dışı konuşma talebinde bulunmuş ise 
hepsinin arzusu is'af edilmiştir. 

Şimdi, ortaya 60 ncı madde ile ilgili olarak ola
ğanüstü bir hal, âcil bir durum, bir zaruret hali der
piş edilmekte ve bu meyanda da, bu vasıflarda olma
yan bir gündem dışı konuşma yapıldığı iddia edil
mektedir. 

Bu iddianın varit olmadığım anlayabilmek için, 
bugünkü günlük gazetelerin birinci sayfalarına bak
mak, Milliyet, Hürriyet gibi çok sayfalı gazetelerin 
birinci sayfasındaki manşetlerden sonra da orta say
falarındaki teferruatlı haberleri okumak, aklı başın
da her insan için kâfidir zannederim. 

Muhterem milletvekileri, sayın İçişleri Bakam, 
üç beş gün evvelki hadiselerden, kesin, müdellel mi
salleri kürsüye getirmiş olabilirler; bugünkü hadise
leri de, üç beş gün sonra getirebilirler. Size bir hu-
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susu ifade etmek istiyorum: Memleketin yangın ye- 1 
rine dönmesi mi lâzım gelir, bu hadiselerin üzerinde ] 
düşünmek için? İlle bir yangın mı yanması lâzım 
gelir? Bunlar müş'irler değil midir? 1 

Muhterem milletvekilleri, memleketin İçişleri Ba- I 
kanı-beğenirsiniz beğenmezsiniz, takdir edersiniz et
mezsiniz, «Konuşması bugün değil, dün olmalıydı» I 
diyebilirsiniz ama-bir memleketin İçişleri Bakam 
böyle bir günde konuşmayacak da, Allah aşkına, ne 
zaman konuşacak muhterem arkadaşlarım? I 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, usul ile ilgili ol- I 
duğu için, bu çerçeve içerisinde fikirlerimizi ifade I 
ediyoruz; biraz sonra başka fikirlerimizi de ifade ede
ceğiz. Türkiye'nin, yalnız vatan sathında üniversite- I 
leri ve muhtelif köşeleri yanmıyor, Türkiye'nin büt- I 
çesi de yanıyor. Yolsuzluk komisyonlarını çalıştırma- I 
dan memleketi seçime getirdiğiniz takdirde, İçişleri I 
Bakanının ifade buyurduğu hadiselerin, yangınların I 
daha şiddetli olmasını niçin kabul etmiyorsunuz? i 
Milletvekilleri olarak, hangi tarzda, hangi ölçüde I 
mutmain olarak, tatmin edilmiş olarak vazifemizi I 
yaptık ve seçime gidiyoruz kanaatindesiniz? Onun ı 
da ölçüsünü tespit etmeye mecburuz muhterem ar
kadaşlarım. I 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, erken seçim kısa 
vadede ortaya konulmuş bir konudur. Erken seçimin I 
tahakkuk edeceğine kimse inanmıyordu. Erken seçi
mi getirip, bugün erken seçim konusunda itifak ha- I 
linde görünenler bile, bir ölçüde, bu derece ciddî tut- I 
matlıkları konuda ciddiyetin içine girmişlerdir; bu- I 
nu da ifade etmeye mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, tutumum hakkında 
konuşun, rica ediyorum. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, erken seçim konusu yeni tecelli, etmiş 
veya yeni tecelli etmek üzere olan bir konudur. Böy
le bir durumda İçişleri Bakanının bu kürsüye gelip, 
memleketin durumu ile ilgili olarak, seçime gider
ken Türkiye'nin içinde bulunduğu güven durumu
nun ne derece zayıf olduğu ile ilgili beyanda bulun
ması, ancak böyle bir zamanda olurdu; fırsat, za- | 
man, şartların tecellisi bugün konuşma imkânını ver
miştir. Bundan evvel İçişleri Bakanı söz alıp, «Ar
kadaşlar, memlektin güvenliği iyi değildir» dije 
Meclise izahat verebilirdi; doğrudur. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Başvekil nerede, 
o izahat versin. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bundan önce, i 
Hükümet toplantılarında bunu dile getirebilirdi. Be- [ 

| nim bildiğim kadarıyla, bu İçişleri Bakanı-kendisin i 
j tasvip ettiğim manasında değil; ama hakşinas ol

mak bakımından, bir ölçüde namuslu ifadede bulun
mak bakımından söylüyorum-demedi mi ki, «Bu tu
tumlarla asayişi temin edemeyiz. Evvelâ, bu genç
lere hükmedenler, hangi partilere mensuplarsa, ken
dilerine çekidüzen versinler.» (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Bu noktada, Demokratik Parti olarak, gerek se
çim arifesindeki güvenlik durumu bakımından, ge-

I rek erken seçim konusu dışında, Türkiye'nin istikba
line müteveccih aydınlık günlerin garantisini yaşa-

1 yabilmemiz bakımından, güvenliğimizin kayıtsız şart-
I sız temini bakımından bizler de, gençlikle ilgili konu-
I da İçişleri Bakanı ile bu noktada mutabıkız. Evvelâ , 
I hukuk devletini tessüs ettireceğiz. Eline silâhları ver-
I diğiniz gençlerle ana babalarının kalbini yakarak, 18 

yaşındaki memleket evlâtlarım şehit ederek, öldü-
] rerek, onun arkasında rey sandığına rey hesabı içe-
I risinde koşanlar utanmalıdır. (D. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri) Herkes, masum memleket evlâtları
nın omuzundaki, ensesindeki ellerini çekmeli, poli-

I tikayı Mecliste ve seçimlerde vatan sathmda Seçim 
I Kanunu çerçevesinde yapmanın yoluna gelmelidir, 

bunun vebalinin taşınmasını hesap etmelidir. İşte, bu 
I noktada, geç de olsa, erken seçimi temin sadedinde 

İçtüzük maddesinin değişikliği ile ilgili de olsa, sayın 
I İçişleri Bakanının bugün kısa müddet içerisinde, za

manın müsaadesi nispetinde yaptığı bu kısa konuş-
I mayı memleket için hayırlı bir başlangıç görüyoruz 
I ve bu anlayış içerisinde de sayın Başkanın 60 ncı 

madde muvacehesinde tutumunu tasvip ediyoruz. 
Usule uygun söz vermiştir ve konuşma yapılmıştır. 

Demokratik Parti Grupunun saygılarını arz ede
rim. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hatiboğlu, Başkanlığın lehinde. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Lehinde, Tosya
lı konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
I HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; 
Bugün memlektimizin en âcil, en mühim ve hat

ta İçtüzüğün 60 ncı maddesinde ifade edildiği gibi, 
«Fevkalâde hal» diyebileceğimiz bir durum içerisin
de bulunuyoruz. Memleketimizin huzurunu, asayişi
ni, birlik ve beraberliğini bozmak için, kökü dışarıda 

I bulunan ve içeride de memleketsevcrlikle hiç bağ-
! daşmayan, destekçilerinin tahriki ile, memleketin 

— 249 — 



M. Meclisi B : 73 31 . 3 . 1977 O : 1 

şurasında burasında üzücü hadiseler olmaktadır. Bu 
hadiseler, memleketimizin en âcil, en önemli ve fev
kalâde hadisesidir. Bu hadise ile ilgili olarak Hükü
metin sorumlu Bakanı, İçişleri Bakanı sayın Asiltürk' 
ün elbette milletin millî iradesini temsileden Yüce 
Büyük Millet Meclisine her fırsatta bilgi vermesi ka
dar tabiî hiç bir şey olamaz. Millet Meclisimizin, 
bugünkü oturumunu idare eden sayın Başkanı da, 
bu gereği hissederek sayın İçişleri Bakanına söz ver
miştir; yerinde iş yapmıştır. 

Sayın İçişleri Bakanı, Meclisin, hadiselerden bu 
tarafa ilk oturumu olan bugün, bu hadiselerin İçyü
zünü anlatma imkânını bulmuştur. Daha evvel Mec
lisimiz şu veya bu sebeple oturum yapmamıştır ki, 
sayın İçişleri Bakanı Yüce Meclise durumu izah et
miş olabilsin. Hem, Meclis şu veya bu sebeple top
lanmamış olacak ve hem de Meclis Başkanına, İçiş
leri Bakanına dönüp denilecek ki, «Sen altı gündür 
neredeydin?» Bir haksız sual olduğu inancındayım. 

Sayın Başkanım, erken seçim, milletimizin bu gi
dişatı hakkında nihaî kararını, teşhisini vermesi için 
elbette ki bir vasıtadır. Fakat, ona giderken, mutlak 
surette, memleketimizin huzur ve güven içinde, bü
tün partilerin ve fertlerinin birbirine saygı ve sevgi 
içinde gitmesi lâzım böyle bir seçim. Onun için, sa
yın İçişleri Bakanının bu konu ile ilgili olarak, ha
diselerin içyüzü ile ilgili olarak vermiş olduğu beya
nat ve o beyanatı vermesindeki Sayın Meclis Başka
nımızın tutumu yerindedir. 

Durumu saygı ile arz ederim. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Battal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yalnız iyi 

izleyin sayın Başkan. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 

konuşma samimî değil. 
BAŞKAN — Ben, lehte ve aleyhte ikişer kişiye 

söz vermek zorundayım. Samimîdir, gayri samimî
dir, ben onu buradan tespit edemem. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bugün bazı arkadaşlarımızın samimiyet terazisi
ni ele alıpta tartmasından son derece memnun olu
yorum. Samimiyet terazisini daha iki gün evvel Ana
yasa Komisyonunda biz çok tarttık. O terazi, o arka
daşlarımızın o terazisi, çoktan, dirhem taşımaz oldu. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Mevzua girin rica ediyorum, mev
zua girin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem Baş
kanım, bendenizin 1973 yılında bu Meclise gelip de 
yaptığım ilk konuşma, 60 ncı madde üzerinde olmuş
tur. Sayın Kemal Güven Riyasette bulunuyorlardı. 
Milletvekili arkadaşlarımız yeni milletvekili olmanın 
heyecanıyle 60 ncı maddeyle ilgili olarak söz istiyor
lardı. Biz 60 ncı maddeye baktığımızda, sayın Mec
lis Başkanmuzm bu husustaki takdirine taalluk eder 
bir ifade yoktu. Zira, ben de yeni bir milletvekili 
olarak gündem dışı konuşma yapmak istemiştim, 
gündem dışı konuşma taleplerim olmuştu ama 60 ncı 
maddeyi tetkik ettiğimde hakikaten sayın Başkanın 
tutumu doğru değildi. Çünkü, 60 ncı maddenin 1 nci 
fıkrası şu sarahatte ve şu açıklıktadır. 

«Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaru
ret görülen», ölçü, zaruret ölçüsü; ayrıca, ikinci bir 
ölçü koyuyor ve devam ediyor: «Olağanüstü acele 
hallerde». Milletvekilleri için de, 60 ncı madde ola
ğanüstü acele hal getiriyor, 5'er dakikayı geçmemek 
üzere zaman ölçüsü getiriyor. Sonra yine bir ölçü 
daha getiriyor: «Başkanın takdiriyle.» Demek ki, 
başkanın takdiriyle en çok 3 kişiye gündem dışı söz 
verilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki «Başkanın 
takdiri» tabiri, başkanlarımızca yanlış uygulanmak
tadır. Zira başkanın takdiri, söz isteyenlerin tercih 
sırasını tayin ve tespit içindir. Başkanın takdiri ta
biri olağanüstü zaruret hallerinde yoktur. Başkan 
re'sen «Olağanüstü durum var mıdır yok mudur, za
ruret hali var mıdır yok mudur», bunu dikkate al
mak zorundadır. 

Milletvekili hatıralarımız oluyor, bu Meclisimizin 
son günlerinin yaklaştığının ifadesi, devremizin ta
mamlandığının işareti; artık hatıralardan bahsetme
ye başladık. 

Muhterem arkadaşlarım, o gün bu kürsüden ilk 
olarak çıktık ve aynen şunu söyledik: «Muhterem 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 60 ncı maddede 
zaruret hali var, olağanüstü hal var. Bunu lütfen 
dikkate alınız, bunu değerlendiriniz.» dedik. Ye de
vamla «Bazı arkadaşlarımız -kendilerini tenzih ederiz-
belki de seçmene selâm olsun diye konuşuyorlar» 
dedik. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal Güven 
Kemali ciddiyetle bendenizi tasdik ettiler, dinlediler. 
Kendilerine teşekkür ettim ve İçtüzüğün doğru şekil
de tatbikine gayret gösterdim diye vicdanî itminan 
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duydum. Sayın Başkanlardan bekledim; Memdulı 
Ekşi beyle özel sohbetlerimizde 60 ncı madde yanlış 
uygulanıyor dediğimizde, Memduh Ekşi bey «Bu 
içtüzük milletvekillerine söz hakkı vermiyor, tahdit 
getiriyor. Milletvekillerinin söz hakkını kısıtlıyor. 
Eskiden milletvekilleri söz alırdı, kifayeti müzakere 
önergesi verilirdi ve milletvekillerinin daha geniş söz 
hakkı vardı eski İçtüzükte. Bu İçtüzük milletvekille
rine bu geniş imkânı getirmediği için, biz 60 ncı 
maddeyi toleransla yorumluyoruz.» dedi. Kendilerine 
«Sizin bu toleransınıza ben saygı duyarım ama, ge
liniz İçtüzük maddelerini kendi açıklık ve sarahati 
içinde ele alalım, ona göre tatbik edelim» diye rica 
ettim; ama, bugüne kadar tatbikatını görmedim. 

Şimdi Sayın İçişleri Bakanının bugünkü konuş
ması sırasında Kıhçoğlu'nun itirazı elbette yerinde
dir; ama bu itirazı 3,5 seneye yaklaşıyoruz, vedalaş
ma merasimlerinin yaklaştığı günlerde yapmak ye
rine neden daha önce yapmadık? İçtüzük samimiyeti 
budur. 

Şimdi bendenizin samimiyetimi soran arkadaşı
mız, şu sözlerimden hangisi samimiyetsiz? Onun için 
siz yanlış tatbikata 3,5 sene müsamaha ederseniz, 
bugün bu durum doğar. Bendenizin kanaati, Etem 
Kıhçoğlu'nun kanaatiyle mutabıktır. Ama, bu ka
naati 3,5 sene sonra hatırlamayı da kabul etmiyorum. 

1. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, son 
anarşik olaylar ve Türkiyenin emniyet ve huzurunun 
sağlanmasına ilişkin gündem dışı açıklaması ve aynı 
konuda gruplar adına yapılan konuşmalar (Devam) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına sa
yın Sükan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 

Bugün biraz önce dinlediğimiz, İçişleri Bakanını 
burada verdiği malumat, hadiseler hakkında Parla
mento olarak ciddiyetle durmamız gereken mahiyet
te bilgiler ve malumattır. 

Değerli arkadaşlarım, sayın İçişleri Bakanı bura
da şahsı adına konuşmuş bir kimse değildir. Hükü
met içerisinde müşterek, müteselsil mesuliyet bulun
duğuna göre; sayın Bakanın beyanları, burada, ay-

Muhterem Başkanım, bu görüşlerimle saygılar 
sunuyorum ve tutumumuzu, sadece sizin tutumu
nuzu değil, Meclis Başkan ve Başkanvekillerinin 3,5 
sene zarfında 60 ncı madde üzerindeki tutumlarını 
asla tasvip etmediğimi, katılmadığımı; bu 60 ncı 
madde ile ilgili tutumlarının aleyhinde olduğumu, 
saygılarımla arz ederim, teşekkür ederim. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battal. 
Sayın Kılıçoğlu'na da teşekkür ederim. 
Yüksek huzurunuzda bir hususu arz etmek isti

yorum; bendenize takdir hakkı verildiğine göre, mü
saade buyurun da bu takdir hakkını kullanmış ola
yım ve vicdanıma göre kullanmış olduğumu da lüt
fen kabul buyurun. . 

Bugüne kadar birçok arkadaşlar geldiler ve bu
rada konuşmak için söz istediler ve bugüne kadar 
hepsine, teamül olarak, bunu verdik. 

Ben, sayın Bakan Millî Selâmet Partisi Milletve
kili olduğu için, verecek olduğum bu sözden dolayı 
töhmet altında kalacağımı biliyordum. Yalnız, bunun 
endişesi altında vicdanımın emrinden inhiraf eder
sem, bu Başkanlığın iş yürütemeyeceğine inandığım 
içindir ki, bu töhmetlere göğüs germeyi göze alarak 
bu sözü vermiş bulunuyorum. Samimiyetimden lütfen 
şüphe etmeyiniz. Teşekkür ederim. 

m zamanda Hükümeti ilzam eder. Bu itibarla, sayın 
İçişleri Bakanının beyanları ve değerlendirmeleri üze
rinde ciddiyetle durmak lâzımdır. 

Seçimler atmosferine girildiği bu devrede, Parla
mentomuzun seçim atmosferine girdiği bu günlerde 
sayın Bakanın verdiği malumat, hepimiz için dü
şündürücü mahiyettedir. Sayın Bakan, sorumluluk 
duygusuyla vicdanının sesine uyarak, memleketin 
içerisinde bulunduğu durumu, hem de kanunlara gö
re huzur, asayiş ve emniyetten sorumlu bir Bakan 
olarak, seçim arefesinde memleketin güvenlik ve asa
yişi konusunda bilgiler verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla, verilen maluma
tı çok ciddî değerlendirmek lâzım. Sayın Bakanın, 
«Şahsım adına, şahsen söylüyorum» tarzındaki ver
diği bilgileri, sureti katiyede şahsı adına bilgiler ola
rak kabul etmemek lâzımdır; buradaki beyanları dü
pedüz, alenen ve hukuken Hükümeti ilzam eder. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
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Sayın Bakanın burada verdiği bilgilerden çok 
önemli birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 
Sayın Bakan buyuruyorlar ki, «Erken seçim olduğu 
takdirde, şu iki ay içerisinde Devlet imkânları, mem
leketin huzur, asayiş ve güvenliğini sağlayabilecek 
şekilde seferber edilemez. Hadiseler bu tarzda ce
reyan ettiği takdirde, bu ortam içerisinde, bu şartlar 
altında seçim yapılamaz. Devlet güvenliği huzurlu 
bir seçime imkân vermemektedir» diyor, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanı. 

Sevgili arkadaşlarım, bu izahatı temenni eder
dik ki, bugüne kadar, 2 sene zarfında da vermiş ol
sunlar; ama, mademki bugün vermektedirler, değer
lendirmelerinin ve müşahhas olaylara ait bazı değer
lendirme hataları yapmış olmaları mümkün olabilir. 
Bunlar hakkında ihzari kayıtlar olabilir. Ama asıl 
önemli olan, Devletin güvenliği, huzur ve asayişi ko
nusudur. Devletin huzur ve asayişi bozuk olan bir 
memlekette, sevgili arkadaşlarım seçim yapmak fev
kalâde tehlikelidir. 

Yakın mazide etrafımıza göz attığımız zaman, 
Pakistan'da cereyan eden hadiseler her birimiz için 
ibret verici olmalıdır. Hindistan'da cereyan eden ha
diseler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, faziletli 
insanları için ibret verici olmalıdır. Bu itibarla me
selenin üzerine hissî ölçülerle gidemeyiz. 

Değerli milletvekilleri; bugün Türkiye'de açıkça 
sokaklarda, meydanlarda bir iç harp manzarası var
dır. Bugün Türkiye'de sokaklarda, meydanlarda kar
deş kavgası cereyan etmektedir. Türk Devletinin ül
ke ve millet bütünlüğüne, demokratik rejime ve 
Cumhuriyete müteveccih saldırılar pervasız ve aleni
dir. Türk Devletine kastetmek isteyen ihtilâlci grup
lar anarşi, tedhiş ve cinayet şebekeleri bugün kol 
gezmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, milletin sorumlu insanları-
mn susması mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, 
İçişleri Bakanı bugün bunların bir kısmını ortaya 
koydu, ama dün bizzatihi sayın Başbakan da koydu. 
Sayın Başbakan, «Anarşi Hükümetin üstüne çıktı, 
Hükümeti aştı. Anarşi siyasî cinayetlere dönüştü, 
Hükümetin yapacağı hiçbirşey kalmadı. Ancak iki 
tedbir kaldı; bir, sıkıyönetim, bir de üniversitelere el 
koymaktır» dedi. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Sevgili arkadaşlarım, İçişleri Bakanı bunu söylü
yor, bizatihi sayın Başbakan bunu söylüyor; ama 
İçişleri Bakanı buradan, milletin kürsüsünden söy

lüyor, sayın Başbakan da ayağının üstünde, burada 
değil, başka yerlerde söylüyor. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Şabanvizyonda 
söylüyor. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Bu itibarla me
seleyi çok ciddiyetle değerlendirmek lâzımdır. 

Türkiye'de anarşi de vardır, huzursuzluk da var
dır; hakikaten bugün vatandaşa, Devlete sahip bir 
hükümet de yoktur arkadaşlar. Bu itibarla mesele 
bir hükümet meselesi halini almıştır. Çünkü Hükü
met huzursuzdur. Hükümet kendi içinde kavgalı
dır. Hükümet kendi kendine güvenini kaybetmiştir. 
Kendi içinde kavgalı, her gün huzursuz olan bir hü
kümetle memleketin hangi huzur meselesini, hangi 
asayiş meselesini halledebilir de, sandık başına, kav
gadan korkan, kavga istemeyen iyi inşam, faziletli 
anababayı o sandık başına nasıl götürürz sevgili ar
kadaşlarım. 

Bu ortam içerisinde Türkiye harp meydanı hali
ne gelir. Eğer bu hükümetle bu ortam içerisinde se
çime gidilirse, herkes elini vicdanına koyarak bunu 
düşünmelidir. Mesele erken seçim, geç seçim mese
lesi değildir. Devletin bekası meselesi ve huzur me
selesidir; sandığın huzuru meselesidir, devletin gü
venliği meselesidir. Hal böyleyken, şu veya bu şekil
deki küçük siyasî hesap ve oyunlarla meseleyi kü
çültmeğe hakkımız yoktur değerli milletvekilleri. 

Sevgili arkadaşlarım, sayın Başbakan bir konuş
masında, daha bir ay evvel İzmir'de «Bu memleket
te komünizm üç senede 50 senelik mesafe katetmiş-
tir» diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başba
kanı. 

Aynı Başbakan Türkiye Radyo ve Televizyonun
dan, «Türkiye'de hukuken, fiilen kurulmuş; eylem
cilik yapan, Marksist, Leninist, Maoist, beş tane ko
münist partisi vardır» diyor, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Başbakanı. Buradan hemen istitraden bir 
hususu arz edeyim. Doğruluk derecesini çıkar tekzip 
ederler, bunu söyleyen Bâşbakamn yanında Hariciye 
Vekili Sayın Çağlayangil Türk Hükümetinin sosyalist, 
ve komünist bloklarla bu kadar sıkı fıkı olmasının, 
Türkiye'deki komünizmin beslenmesi bakımından 
tehlike yaratacağını söyleyen Adalet Partisinin de
ğerli milletvekillerine cevaben demektedir ki: «Rus
ya'dan Türkiye'ye komünizm tehlikesi gelmez; asıl, 
Rusya Türkiye'den korkuyor; çünkü, Türkiye'deki 
Maoizm Rusya'ya da tesir icra eder» diye söylüyor. 
Grubunda. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Doğruysa çıkar burada bunu söyler, tekzip 
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ederler. Bu ortam içerisinde hangi komünizmle mü
cadele, hangi huzursuzluğu önleyecek, hangi seçim 
güvenliğini yapacak bu Hükümet? 

Değerli arkadaşlarım; onun için mesele, bir Mükü-
met meselesidir; hem de istikrarlı, güvenilir, millete 
güven veren bir Hükümet meselesidir. Bugün Hükü
met yok ortada. Hükümet işi gücü bırakmış, kendi 
iç kavgasıyla, seçim peşinde. Milletin hiç bir meselesi, 
Devletin hiç bir hayatî meselesi bugün görüşülme
mektedir. Sizden istirham ediyorum, şurada kütüp
haneye gidin, Le Monde'u, Times'i, New York Ti-
mes'i, Economist'i okuyun; bakın Türkiye hakkında, 
bu Devletin Hariciye Vekili, bu memleketin Hükü
meti hakkında neler yazılıyor, lütfen okuyun. Bu 
vaziyette bu Devlete güven olur mu? Bu memleketin 
harici politikasına, yürüttüğü politikaya dış devletler 
itibar gösterir mi sevgili arkadaşlarım? Böyle bir 
Hükümetle nasıl seçime gidilir? Nasıl seçim ortamı 
hazırlanır da memleketin insanlarını sandık başına 
götürebiliriz? Onun için, değerli Halk Partililere de, 
değerli Adalet Partili arkadaşlarıma da ve diğer par
lamenter arkadaşlarımın da vicdanına hitap etmeyi 
vazife saymaktayım. Kusura bakmayın ama, vakıa 
budur sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sükan.. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — İş işten geçtikten 
sonra mesele, 12'ye 5 kala, 12'yi çeyrek geçe çok 
geç kalınmış olur. 

Son söz olarak şunları arz ediyorum arkadaşla
rım: 

Hükümet bugün iç kavga halindedir. Kendisiyle 
kavga halindedir. Birbiriyle mektuplarla, muhtıra
larla konuşabilmektedir. Boykot, direniş gibi anarşi 
yolları bizzatihî Hükümet içine girmiştir. Hükümet 
hiç bir devlet ve millet işiyle meşgul değildir. Hükü
met kendi içinde güvenini yitirmiştir, kendi kendine 
güvenmemektedir. «Kendi kendisine güvenini kay
betmiş bir hükümete Meclisimiz güveniyor mu, gü-
ven-miyor mu?» sorusu bir millî mesele olarak or
taya çıkmıştır. Meclisimizin bugünkü Hükümete gü
venip güvenmemesi meselesi bir gensoru konusudur. 
Demokratik Parti olarak bu kanaatteyiz. Devletin 
ve Hükümetin içinde bulunduğu bu vahim ve hazin 
durum karşısında, Hükümet çekip gitmezse, memle
ketin yüksek menfaatleri için en hayırlı yolu seçer, 
çekip giderse; memleketin âli menfaatleri için en 
hayırlı yoîu seçerse mesele kalmaz; ama çekip git
mez, memleket menfaatlerini şahsî menfaatlerinin 
arkasında bırakmayı tercih ettiği takdirde, millet adı

na vazife gören Yüce Meclisimizin yeni ve şerefli 
bir tarihî görevi yapmakta gecikmeyeceğine, Demok
ratik Parti olarak inanıyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. (D. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Ali Acar, 

buyurun. 
M. S. P. GRUPU ADINA ALİ ACAR (Samsun) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu
gün huzurlarınızda Dahiliye Bakanımızın Türkiyemiz 
sathında, her aileyi... (C. H. P. saralarından «lçiş?eri 
Bakanı^ sesleri) 

ALÎ ACAR (Devamla) — Size göre İçişleri, bana 
göre Dahiliye Vekili... Senelerdir memleketimizi teh
dit eden ve fakat bıçak kemiğe dayanmadığı için, 
ateş bacayı sarmadığı için, bu hadiselere seyirci ka
lan zihniyetlerin telâş içerisinde kendilerini kurta
racak formül ve edalarla milletin huzuruna başka 
türlü dikildikleri bir anda, muhterem Dahiliye Ba
kanımız, kürsüye gelmek suretiyle huzurlarınızda 
memleketimizde cereyan eden hâdiseler hakkında 
müdellel malumat arz etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin huzursuzluk 
ortamına gelmesi, bugün iş başında bulunan Hükü
metin kuruEmasıyle başlamıştır. Bu memleketin hu
zursuzluğa itilmesinin ve bugün her anayı sızlatan, 
her babayı düşündüren ve memleketsever her insa
nın mutlaka derin derin fikir imal etmesi icap eden 
hâdiselerin altında, çok uzaklardan ve hatta içinde 
bulunduğumuz o uzaklardan gelen millî eğitimin 
ünpunsuru yatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bugün maalesef anarşi
nin kol gezdiği yerler, eğitim merkezlerimizin te
merküz ettiği büyük vilâyetlerimizdir. Nerede eği
tim merkezlerini fazlalaştırmışsamz; orada, milleti 
husursuz eden ve hatta siyasî partilerimizin sayı 
itibariyle çoğunlukta olan siyasî partilerimizin yü
rütücü kadrolarının akşam - sabah birbirlerini itham 
etmeye vesile olan hadise'er tezgahlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, insanın hatırına şöyle bir 
sual geliyor: Eğitimin var olduğu yerde, mutlaka pe
şinden bir anarşi mi gelmektedir? Köylerimizde de 
gençler vardır, eğitim merkezlerinden uzak yerler
de de gençler vardır, onlar da hayat sürmektedirler. 
Neden bir hırsızlık hadisesi, neden bir anarşi ha
disesi, neden bir katil hâdisesi köylerimizde olma
maktadır, küçük kasabalarımızda olmamaktadır 
da, eğitim merkezlerimizin kesifleştiği yerlerde oî-
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maktadır?. Acaba, eğitimin kademesi, seviyesi, mad
dî seviyesi yükseldikçe, gençlerimi zdeki anarşi hadi
sesi ters orantılı olarak artmakta mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, aslında bunun altındaki, 
gençliğimize takdim edilmek istenen ve senelerdir 
tatbik edilmeye devam edilen eğitim politikasında
ki aksaklık ve gençliğimizin içerisine itilmiş olduğu 
buhrandır. 

Muhterem arkadaşlar, bir memlekette tatbik edi
len eğitimin iki ana dayanağı, iki anatemeli olması 
icap etmektedir. Bunu sadece konuşan insan ola
rak bendeniz değil, beynelmilel otorite sahibi olan 
insanlar söylemekte ve ilim adına konuşmaktadır
lar. Demektedirler ki, bir millî eğitimin vazifesini 
ifa edebilmesi ve memleket evlâtlarım memleketine 
hizmet eder noktaya itebiEmesi için, o eğitimin iki 
anavasfı gerekmektedir. 

Birincisi; o eğitimin, ilkokulundan üniversitesine 
ve hatta üniversite üstü doktora sınıflarına varın
caya kadar mutlak surette asrın teknolojisini, eko
nomisini ve iktisadiyatını takip edebilecek, o sevi
yede, memleketine hizmet edebilecek seviyede tut
manın imkânlarını ve metotlarını öğretmelidir. 

İkincisi; o memleket evlâtlarının nesilden nesile 
iinancıııı, ahlâkım, faziletini, örf ve âdetini öğretme
lidir. 

Eğer bir eğitim bu iki temel dayanaktan mah-
rumsa, bu iki temel sütuna . oturmuyorsa, o eğitim 
vazifesini yapamıyor demektir. Nitekim, Türkiye-
nıizde bu eğitim şimdiye kadar vazifesini yapama
dığı için, bu eğitim bu iki dayanaktan, temel daya
naktan, temelden mahrum ve uzak olduğu için, bi
rincisini de ifa edemediği için, memleketimizi, «Sü
per güçler» denilen ve bugün ekonomisiyle iktisa
diyat iyie dünyaya hâkim olma iddiasında ve sev
dasında o!an devletler karşısında boyun eğecek nok
taya itmiştir. Bunun en acı canlı misalini, 1974 Tem
muzunda Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Ameri
kan ambargosuyle görmemiz ve ortaya atmamız 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; parasını ödediğiniz 
uçakları, silâh alet ve edevatını dahi göndermeyen 
Amerika; bizim âdeta iktisadiyatımızı, ekonomimi
zi ve bu sahadaki geri kalmışlığımızı fırsat bil
mek suretiyle eğitimin bu sahadaki boşluğundan 
bilistifade ambargoyu koymak suretiyle, memleke
timizi âdeta Yunanistan'a karşı silâhsız bırakma nok
tasına itmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, aslında eğer eğitim genç
lerimiz üzerinde bu fonksiyonunu icra etmiyorsa, 
fonksiyonunu icra etmediği bu hadisenin temyizi 
de kabil değildir. Amerika'nın yaptığı bu haksızlı
ğı ne İnsan Haklan, ne bilmem falanca komisyon, 
ne bilmem filanca komisyon şimdiye kadar halle-
dememiştir maalesef. 

Çaresi? Çaresi eğitimin gençlerimizi mutlaka 
çağın asrın ve zamanın teknolojisini, sanayisini, 
her şeyini kullanacak ve kuracak seviyede yetiş
tirmektir. 

Sen gencini Avrupa'ya ilim öğrenmek yerine, 
orada birtakım filmleri öğretmeye gönderir ve film
lerle döndürürsen, memleketin hali bu olur elbet
te. 

Muhterem arkadaşlar, eğitimin ikinci temel da
yanağı olan ve milletlerin, ikinci temel dayana
ğa geçmezden evvel, bir hadiseyi daha ifâde etme
me müsaadenizi istirham ediyorum. 

Bugün Yüce Parlamento ve bilhassa sayıları 
itibariyle çoğunlukta olan iki siyasî parti, âdetu 
ekonomik yöndeki bu ambargonun bir de siyasî 
yöndeki ambargosunun tesiri altına girmek du
rumundadırlar. Bugün erken seçim fikri ve hava-
sıyle yarış halinde bulunan iki tane siyasî parti, 
âdeta siyasî sahada dahi bu tesirin altından kurtu
lamamış görünmektedirler maalesef. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci vazifesini millî 
eğitim yapmazsa, yapamıyorsa o memlekette işte 
bugün olduğu gibi anarşi hort'ar; bugün olduğu 
gibi Meclis kürsülerini, gazete sütunlarını, aileleri, 
topyekûn Türk milletini «Anarşinin acaba yarın ne 
getireceği»! konusunda endişe kasar, kavurur, biti
rir. 

Muhteremler, bunun acı misalini de yine tarih
ten sizlere arz etmek ve ifade etmek istiyorum. 
Tarihin içerisinde bir eğitim vazifesini yapma
mış, yani ikinci ayağını yerine getirmemişse, mil
letin inancını, ahlâkını, örfünü ve tarihî mefâîlini 
evlâtlarına nesilden nesile intikâl ettırmemişse, o 
mîllet ahlaken sukut etmiştir, çökmüştür, yok olmuş
tur, tarihten silinmiştir. Zaten bu hakikati öğrenen 
Avrupalı, ehlisalip zihniyetiyle devamlı Müslüman 
Türkiye'yi hedef alan Avrupalı ve onun arkasın
daki işbrilikçileri işaretlerini vermişler, yıllarca ev
vel Avrupa parlamentosu kürsüsünde İngiltere Ayan 
Meclisinde bîr sözcü çıkmış: «Ey Ayan Meclisi 
üyeleri; eğer siz Müslüman Türkü yıkmayı, onun 
vatanını elinden almayı, onu perişan etmeyi, yok 
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etmeyi düşünüyorsanız; onun ahlâkını, onun mane
viyatını, onun faziletini mutlaka bozmalısınız. Boz
madığınız takdirde, tarihî değerlerini perişan etme
diğiniz takdirde, onu yıkmaya, Çanakkale'yi geç
meye imkân yoktur» diye feryat etmiş ve ilânını ta 
Avrupadan yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; mülî eğitimi? kucağına 
7 yaşında iken teslim ettiğiniz yavrularımız, «ha
di yavrum oku, adam, oî, efendi ol, memleketini 
sev, milletine hizmet et», diye teslim ettiğimiz yav
rularımız, üniversiteîeriiiiizin son sınıfına veya me
zun olacağı yerlere geleceği ana kadar bakıyorsu
nuz ki, her gün bir anarşinin, her gün bir hâdise
nin içinde bulunuyor; o da yetmiyormuş gibi, so
kaklarımızı geçilmez haîe getiriyorlar. Bugün An
kara'nın göbeğinde ve ortasında, her gece hangi ma-
hailede, faili meçhul hangi hırsızlığın yapılacağı, 
hangi insanın öldürüleceği, hangi yerde nasıl bir 
bombanın patlatılacağı herkesin şüphe ile baktığı 
hâdiseler meyanında ve günlük meseîeScr içerisine 
intikal etmiştir. Böyte bir vasatta Dahiliye Baka
nımız çıkıyor, sizîere bu konularla alâkalı iki ta
ne müdeliel misal ortaya koyuyor. Ondan son
ra, bu mesele her gün, radyolarda, televizyonlar
da iki tane siyasî partinin genel başkanları seviye
sinde, parti grup başkanvekiîleri seviyesinde mü
zakere, münakaşa ve hatta karşılıklı itham konula
rı yapılıyor. Bir taraf öbür tarafa, eğer şu şu hâdi
seleri tezgâhlıyorlarsa, «Solculuk gelecek, peşin
den komünizm gelecektir» derken, öbürü onları ha
diseleri desteklemekle, devamla ithamda buüuııur-
larken, bugün burada huzurlarına hazır bir fırsat 
getiriliyor, Dâhiliye Bakanımız gündem dışı söz alı
yor, konuşuyor ve burada «Bu meseleleri geliniz 
hep beraber sebepleriyle, neticeleriyle münakaşa 
edelim», diyor ve iki tane grup söz akmayacakları
nı Başkanlığa - Başkanlığın açıklamasından son
ra anlıyoruz ki - beyan ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu iki grupumuzun or
taya atmış oldukları erken seçim; erken midir, geç 
midir, bir seçimin 3 ay evvel veya 3 ay sonra ya
pılması esasen bir erken seçim meselesi de değil
dir ama... 

ORHAN BİRGİT (tstanbul) — Kaç dakika ol
du Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Zamanınız doldu. 

ALÎ ACAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

... Her gün bu meselle ortaya atılır ve erken se
çim ayağı olarak üçîü bir ayağın bir ayağı daha 
memleketteki anarşizm denilirken, «Bugün geliniz 
şu kürsüde, şu anarşizmin metodEannı ve imkân
larını konuşalım, çarelerini getirelim» denildiği 
zaman iki siyasî parti «Biz gruplar adına söz almı-
yoroz», demek suretiyle milletin huzurunda kürsü
ye gelip, âdeta fikir beyan etmekten kaçmakta
dırlar. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim sayın 
Acar. 

ALİ ACAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
işte biz eğitim düzenimizi ve sistemimizi, bu siv
risinekleri türeten eğitim sistemimizi ıslâh etme
dikçe, bu sivrisinekleri birtakım DDT'lerîe, birta
kım tedavilerle kurutmamız ve milleti huzura er
dirmemiz mümkün değildir. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına hepinize say
gılar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
616 sayılı AteşM Silâhlar... 

ŞENER BATTAL (Konya) - . Sayın Başkan, sa
taşma var, söz istiyoruz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (tstanbul) — Sayın 
Sükan'ın konuşmasında sataşma var. Yazılı ola-
rak size müracaat ettik. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Direniyoruz, dire
niyoruz. 

BAŞKAN — Neydi sataşma? 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (tstanbul) — Efen

dim yazılı olarak arz ettik. 
BAŞKAN — Zaptı getirtip, tetkik ettikten son

ra varsa... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, di

reniyoruz. Sataşma sarih, açık. 

BAŞKAN — O benim biîeceğim iş. Sarih mi, açık 
mı, onu ben göreceğim ki, bileyim. Sarih midir, açık 
mıdır, var mıdır, yok mudur şu anda aklımda de
ğil. Zabıt gelir görürüm, varsa veririm, yoksa ver
mem. 

616 sayılı Ateşli Silâhlarla Bıçaklar hakkındaki 
Kanuna göre hazırlanan yönetmelikteki bazı önem
li aksaklıklar hakkında gündem dışı söz verilmesi 
istemi vardır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
60 ncı madde, bir birleşimde en çok 3 kişiye gündem 
dışı söz vereceğinizi öngörmektedir. 

BAŞKAN — Kime verdik? Daha kimseye ver
medik ki... 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul)— Müsaade edin 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Önemli olan şu

dur: Bir birleşimde, yasalar ve diğer konular gö
rüşülmeden önce, gündeme geçmeden önce en çok 
kaç kişi görüşebillir? İçtüzükte bu amacı bu şekil
de tasrih etmişlerdir. 

BAŞKAN — Evet, sarihtir, 3 kişi. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bakan kendili

ğinden söz aldı, ne şekilde verdiyseniz verdiniz, onun 
üzerine muhtelif konuşmalar yapıldı, o konuşmay
la ügiîi olarak 2 kişi daha gündem dışı söz aldı. 

Demek ki, burada 3 tane sayın bakan söz alsa 
ve her biri üzerinde, gruplara söz vererek müza
kere açsanız, her grup, sizin açtığınız bu müzake
reye iştirak etse, 12 kişi konuşsa ve gündeme hiç ge-
çiimese ve üstelik gündemde önemi konular ol
duğu halde... 

Bugün yeterince konuşma yapılmıştır. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz onun takdiri... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim mü

saade edin. 
BAŞKAN — Evet, buyurun, buyurun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben sizin ama

cınızın ne olduğunu biliyorum. 
BAŞKAN — Olabilir. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne yapacağını

zı biliyorum; fakat sadece tutanağa geçirmek; bel
ki de son defa milletvekili olacaksınız seçimden 
kaçtığınız için. (M. S. P. sıralarından gürültüler, sı
ra kapaklarına vurmalar) Bir başka Meclis baş-
kanvekiîine de söylemiştim. 

Tutanaklara tevdi etmek üzere söz aldım; te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, sayın Birgit birden fazla kimseye söz verdiği
nizden biEhahis, tutumunuz hakkında, bir söz sü
resini dolduracak kadar beyanda bulundular. Bu 
sebeple usul müzakeresi açılma zarureti doğdu. 

Gündem dışı talep edilen dileklerin yerine geti
rilişi hususunda ve tutumunuzun lehinde görüşle
rimizi belirtmek istiyoruz. Zaten sayın Birgit tutu
munuzun aleyhinde uzun uzun fikir beyan ettiler, 
zabıtlara geçti. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 
aleyhinde konuşmadım. Yerimden itiraz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, benim milletvekili ola
mayacağım kehanetinde dahi bulundunuz. 

i ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Seçimden kaçtı
ğınız için. 

I BAŞKAN — Oüurum, olamam. O şahsiyetimle 
alâkalı olan şey. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim. 
Partiniz bakımından. 

BAŞKAN — O sizi enterese etmezdi. Ama ben 
İçtüzüğü tatbik etmek zorunda olan bir kimseyim. 
Benden 3-4 gün evvelinden beri söz istemiş ve ken
dilerine «Söz vereceğim» sözünü verdiğim kimse
ler var. Bunları, şimdi tersine olsaydı bu duranı 
da, vermeseydim aksi şeyi söyleyecektiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Verin, onlara da 
verin. 

BAŞKAN — 616 sayılı Ateşli Silâhlarla Bıçak
lar hakkındaki Kanuna göre hazırlanan yönetme
likteki bazı önemli aksaklıklar hakkında gündem 
dışı söz istiyorum. 24 . 3 . 1977'de verilmiş. 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, konuşacak mısı
nız?.. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN —Peki . 
Sayın Reşit Ülker. Kendileri buradalar mı? Vaz

geçtiler mi?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbu') — Söz aldım, vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Peki. Vazgeçtiniz. 
İ. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Engelleme

ye âlet oluyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizin milletvekiîleriniz benden söz 

isledi, ben de kendilerine soruyorum. Ne yapmam 
lâzımdı yani? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Nasıl 
engeKiyorum? Senin milletvekilin istedi, ben de ona 
soruyorum.Vazgeçerse, iHâ «Gel buyur» demiyorum 
herhalde. Hem yapıyorsunuz, hem Başkanlığı itham 
ediyorsunuz. 

2. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz un; Elâzığ'ın 
Palu ilçesinde meydana^ gelen deprem ve idarecilerin 
tutumu hakkında gündem dışı konuşması ve imar 
ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un cevabı. 

BAŞKAN — Elâzığ'ın Pahı kazasında meyda
na geîen deprem ve idarecilerin tutumu hakkında 
Sayın Buz söz istemişlerdir. Buyurun efendim. 

HASAN BUZ (Eîâzığ) — Muhterem Başkan, 
I muhterem milletvekilleri; 

Geçmiş olduğumuz Cuma günü, Doğu Anadolu-
nıuzun şirin bir kenti olan Elâzığ'ınızın en büyük 

I kasabalarından biri olan Palu kazamızda, sabahın 
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3'ünde ve 5'inde olmak üzere ve bundan sonra da 
birkaç defa sallanmak suretiyle bir deprem felâ
keti vukubuîmuştur. 

Bu deprem feîâketinde 8 vatandaşımız canını 
kaybetmiş, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Palu 
kazamızda da, merkezde 7 mahallemizin ve merkez 
köylerimizden birçoğunun evleri oturulamayacak 
durum içerisine girmiştir. Bu 8 vatandaşımızın ca
nını kaybettiği, 1 500'e yakın evimizin de bir kıs
mının bacasının, bir kısmının duvarının uçtuğu ve 
birçoklarının da yıkılmak suretiyle hasar gördü
ğü bu bölgeye gerekli ilgi ve a'.aka gösterilmemiş
tir. Ancak, zamanında intikal etmeyen - her ne ka
dar İmar ve İskân Bakanımız ve Gümrük ve Tekel 
Bakanımız böfgeye gelmişlerse de - halkın ihtiyaç
tan yerinde halledilememiştir. Çünkü şu anda, bu 
bölgemiz Doğu Anadolunun bir yöresi o!ması ha
sebiyle, ikilim şartları doîayısıyle henüz bu bölge
de soğuk, rüzgâr ve yağmur tesirini bütün şid
detiyle göstermektedir. Halbuki bu bölgeye intikal 
eden yardımlar da, daha ziyade ilâç yardımı ola
rak, daha ziyade battaniye yardımı olarak, daha 
ziyade yiyecek yardımı olarak intikal etmektedir. 
Halbuki bu bölgenin halkı, ilâçtan, yiyecekten ve 
battaniyeden daha ziyade, iklim şartlarının namüsait 
o!şu doîayısıyle çadıra ihtiyaçları olmaktadır. 

Bu böîgenin bir mlüetvekiH olarak, depremin 
oüduğu günün ertesi gün bölgeme gittiğimde, bu
günkü soğuk iklim şartları altında birçok felâ
ketzedelerimizin ki, bunlardan bir tanesini Yüce Mec
lisin huzurunda ifade etmeyi istiyorum; bugün ha
nımı doğum yapmakla karşı karşıya olan bu böl
genin evlâtlarının hanımları kıl çadırlar altında 
doğum yapmak zorunda kalmışlardır. Bu bölgeye 
gereği kadar çadır intikal ettirilmemiştir. İlgililer 
yapılan bütün müracaatlar da maalesef cevapsız 
kalmıştır. 

Aynı zamanda bu böîgenin halkım tedirgin eden 
ikinci ve en mühim olaylardan birisi de şudur: 

Hasar tespit komisyonu için bölgeye intikal 
eden devlet memuru ve idareciler, duvarlarının 
üzerinde M. S. P. yazılı yıkılmış evlerde hasar tes
piti yapmaktan çekinmişlerdir. Bilhassa belediye
deki ilgililer M. S. P.'îi muhtarları o yöreden kov
mak suretiyle partizanlığa tevessül etme cesare
tini ve edep dışı hareketi o aziz milletimize lâyık 
görmüşlerdir. Bunların yaptıkları bu partizanca 
tutumu Yüce Meclisin huzurunda kınamayı görev 
bilmekteyim. 
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Aynı zamanda, ilgililerden ve bilhassa bu böl
genin kaymakam vekili ve idarecilerinin tutumları 
hakkında da şu anda huzurda bulunan Sayın İçiş
leri Bakanımızın da gerekli hassasiyeti göstermesi
ni ve bu ilgililer hakkında gerekM muameleyi yap
masını arzu etmekteyim. 

Ayrıca, İmar ve İskân Bakanlığı ve ilgili kuru
luşların da, bu felâketzedelere gerekli alâkayı ve 
ihtimamı göstermelerini diler, Yüce Meclisinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Sayın Başkan cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Efendim... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, İmar 
ve İskân Bakanı burada. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Ba
kan? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
hepinizi elbette büyük çapta üzüntüye sevk eden 
yeni bir deprem olayından sonra, olayı sabaha kar
şı duyduktan sonra, aynı gün uçakla olay mahalli
ne hareket etmiş ve Elâzığ'dan Palu'ya geçmiş, Pa
lu'nun özeliikFe daha çok hasar görmüş köylerini 
bizat dolaşarak vakayı, hâdiseyi kendi hüviyeti 
içerisinde müşahede etmiş bir arkadaşınızım. 

«İEgi, alâka gösterilmedi»( gibi tabirler, deyim
ler burada müşahhas, somut halde dile getirilmedi
ği müddetçe, kabule şayan bir mahiyet arz etmez. 

Devlet gücü içerisinde ve Hükümetin bütün im
kânlarını kullanmak suretiyle, Hükümetin bu konu
larda yetkili bir elemanı olarak, gece vukubuian 
olaydan 5-6 saat sonra Palu'da ve civar köylerinde 
meseîeyi bizzat eîe almak suretiyle tetkik etmiş, teş
his etmiş ve ona göre gerekli ne gibi imkânlarımız 
var ise, onları seferber etmiş bulunuyoruz. 

Aynı gün sorumlu Hükümet üyesi olarak oraya 
gitmekle beraber, Genelkurmayla vaki temas sonun
da iki askerî uçağa 500 çadır yükletilmiş, Van'dan 
verîHmiş olan direktif muvacehesinde yeteri kadar 
çnrîır olay mahalline sevk ettirilmiş; Diyarbakır ve 
Malatya'dan da hem barınma için, hem diğer âcil 
yardımlar manzumesi için gerekli imkânlar sağlan
mıştır. 
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Yalnızca şu panoramayı bir Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin Bakam olarak sizlere ulaştırdı
ğım anda; tahmin ediyorum,, vatandaşımıza hiz
meti her şeyin üzerinde gören bir düşünce, felse-
fe adamı oüarak orada bulunmam yeterli olur zan
nediyorum. 

Hasar tespit komisyonları hemen aynı gün işe 
el koymuştur. Maalesef 9 yurttaşımız hayatlarını bu 
depremde kaybetmişlerdir; 8 yurttaşımız bir bina 
içerisinde, binanın çökmesi ile hayatlarını kaybet
miştir, doüayısıyle yiyecek olarak, giyecek olarak, ilâç 
olarak ve barınma ihtiyacı olan çadır olarak mev
cut tespitler muvacehesinde gerekli bütün yardım
lar günübirliğine, aynı gün oraya gönderilmiş bu
lunmaktadır. 

Palu'daki afetzede yurttaşlarımıza hitabettiğim 
bir sırada, öğJeden sonra çadır yüklü vasıtalar benim 
konuştuğum yere intikal etmiştir. Bu, Devletimizin 
şefkatini, Devletimizin bu işlerde gösterdiği ilgiyi 
yeterince ifade eder kanısındayım. 

Değerli arkadaşımın bir beyanı beni cidden en-
tere etti; «Duvarların üzerinde M.S.P. yazılı evlerin 
tespiti yapılmamıştır.» diye buyurdular. Evlerin üze
rinde bina numaraları olduğunu biliyorum ama, her 
evin M.S.P., C.H.P., A.P., D.P. gibi birtakım fla
malarla, firmalarla tanımlandığını, vasıflandırıldığını 
ilk defa duyuyorum, böyle bir tabela sistemi Türki
ye'de olmadığına göre; hangi evin M.S.P. yazılı ol
duğunu, hangi evin A. P., hangi evin C.H.P. yazılı 
olduğunu ilk defa işitmiş oluyorum. Esasen bu gibi 
beyanların tutarlılığı yoktur, bu gibi beyanlar içeri
sinde meseleleri yürütmek istersek, afetin açmış ol
duğu yarayı tedavi etmek yerine, daha çok çoğaltma 
durumunda kalırız. Bizim milletçe değil yalnız, Hü
kümetçe ve milletçe görevimiz, bu gibi afetlerin ya
ralarım topyekün birleşerek, muhalifi muvaflığı, ik
tidarı muhalefeti ile birleşerek yarayı mümkün ol
duğu kadar süratle tedavi edebilmektir. Bu anlamda 
çalıştığımız takdirde, yaralan daha seri saranz. Bu 
anlamda çalışmadığımız müddetçe, yarayı kaşımakla 
daha çok kanatam. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, suların 

klorlanmasının sağlığa ve bitki örtüsüne tevlit ettiği 
zararlar ile hava kirliliği konusundaki gündem dışı 
konuşması ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Suların klorlanmasının sağlığa tev
lit ettiği zararlar ve hava kirliliği ile bitki örtüsüne 
zararları hakkında gündem dışı söz istiyorsunuz Sa
yın Battal. (A. P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Önemli veya değil efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Kaç kişi 
konuşacak? iki kişi vaz geçti. 

BAŞKAN — Sayın üye, üç kişi oluyorlar. Sayın 
Bakanla üç kişi oluyor. Yani milletvekillerine, üç 
milletvekiline söz verme hakkım olduğu halde sayın 
Bakanla üç oluyor. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Ankara'mızın, Cumhuriyetimizin başkenti Anka
ra'mızın kirli havasının temizlenmesi ve ormanların 
önem ve korunmaları hakkında radyo, televizyon ve 
gazete yayınlannm çok sıklaştığı bu günlerde; An
kara sakinlerinin, çocukların, yaşlıların, rüzgâr, bere
ketli yağmur ve İcar yağışlarının bir an evvel başlayıp 
rahatsızlıklara, nefes darlıklarına sebep olduğunu el
bette takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, hava kirliliği konusunda 
şimdiye kadar belirtilmeyen bir hususu, önemli bir 
hususu yüksek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Hava kirliliği için egzoz gazları, kalorifer duman
ları veya şehrin çeşitli rüzgar akımlarına karşı du
rumları muvacehesinde, hava kirliliği problemi doğ
maktadır. Ancak hava kirliliği mevzuunda, maalesef 
şimdiye kadar yetkililerin ele almadığı bir husus 
vardır. O da, sular iptidaî usûlle klorlanmaktadır. 
Avrupa'da, diğer ülkelerde içme- suları, gölet sulan, 
muhterem arkadaşlarım, artık klorla dezenfekte edil
miyor, ozonla dezenfekte ediliyor. Klorun bitki ör
tüsüne, hava kirliliğine sebep olduğu, ilmî gerçeklerle 
ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Meydan Larousse'un 11 
nci cilt, 584 ncü sayfasında, «Şehir suyu sterilizas-
yonu birinci sırada ozonla yapılmaktadır» yazılıdır. 
Türkiye, sularını hâlâ klorla dezenfekte, sterilize 
etmektedir. Bu durum içme suyu bakımından da, bit
ki örtüsü bakımından da son derece zararlıdır. Bu 
klor meselesi Türkiye'de bitki örtüsünü, tanmı ve 
geniş ölçüde bilhassa narenciye bölgelerini tahrip et
mektedir. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, klor 
terk edilmeli, ozon tedarik edilmelidir. Sayın Tanm 
Bakanından, Sayın Enerji Bakanından ve diğer ilgili
lerden bu konuda araştırma yapmalarını rica ediyo
rum. 
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Bir dostumun bana yazdığı mektuptan bazı cüm
leleri, müsamaha buyurursanız, arz etmek istiyorum: 

«1958 yılında görgü eğitimi yapmak üzere gön
derildiğimiz Frankfurt, Kaiserslautern ve Landshut 
şehirlerinde terkoz suyundan bir arkadaşımızın siyah 
saçlarının sararmasının klordan ileri geldiği öğrenil
miştir. Sindirimlerimiz bozulmuş, etrafımızdaki çam 
ve çimlerin koyu yeşilliklerini sararmış olarak gör
müştük.» 

«Keza bir bardak sıcak suya batırılan iplikleri 
küçük kâğıttan çay torbası gittikçe koyulaşan kan 
kırmızı bir renk veriyordu.» 

«Havada klordan mütevellit meydana gelen, te-
bahür eden gazların kırlarda az miktarda bulunması 
hâlâ Türkiye'de yeşilliğin kalmasını temin etmekte
dir. Işık etkisi ile klorofil veren yeşil bitkiler tara
fından bu özümleme hâdisesi, klorun tebahür eden 
gazından dolayı tam olarak meydana gelmemekte ve 
bitkiler sararmaktadır.» 

Özellikle havanın temizlenmesinde, sudaki mik
ropların öldürülmesinde, deri hastalıklarının bazı kro
nik romatizmaların ve cerahatların tedavisinde klor 
kullanılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Battal, vaktiniz doldu. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, son derece önemli bir meseleyi böyle acele 
bir zamanda ifade etmek yerine bu hususta Meclis 
Araştırması isteyeceğiz. İnsanlar bu beldede hâlâ 
iptidaî usullerle kloru kullanmakta, suyu, havayı ze
hirlemekte, bitki örtüsüne zarar vermektedirler. Bu 
geri kalmış tekniği elbette yenmeliyiz, yeni teknolo
jiye dönmeliyiz. Biz, yeni teknolojiyi istiyoruz ve 
bitki örtüsü ile narenciyeye verdiği zararlann sona 
ermesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, son cümlenizi rica 
edeceğim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Araştırma öner
gemizle bunu daha geniş olarak arz edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özal, bir tezkereniz geldi bana, cevap ver

mek istiyor musunuz? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. (M. S. P. sıralarından al

kışlar). 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Danışıklı döğüş.. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İdareî mas

lahat, nereye kadar gidecek? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Maneviyatçılık.. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
değerli üyeler; 

Hava ve su kirlenmesi iki bakımdan Bakanlığımı 
ilgilendirmektedir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Birisi erken se
çim; ikincisi ne?. 

GIDA * TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Su Ürünleri Kanunu 
ile Bakanlığıma bağlı olarak kurulmuş bulunan.. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — «Erken Seçim 
Dairesi.» 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğü, suların kirlenmesi mevzuundaki bü
tün tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Erken seçimi 
de o daire mi önlüyor Sayın Bakan?. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hava kirlenmesi ko
nusunda da yine Bakanlığıma bağlı olan Devlet Me
teoroloji işleri Genel Müdürlüğünce çeşitli çalışma
lar yapılmaktadır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Meteoroloji, er
ken seçim için ne diyor? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) Önce, bu konuyu bu
rada dile getirip bana açıklama fırsatı veren muh
terem arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Asıl erken se
çim önergesi verenlere et Sayın Özal, onlar verdi 
bu fırsatı sana. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan konuş
mamın huzur içinde dinlenmesi, muhakkak ki.. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, istirham ediyorum 
hatibi rahat bırakınız, rica ediyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Türkiye için, bugün 
hava kirlenmesi ve su kirlenmesi belki bazı nok
talarda kamuoyunu hakikaten meşgul eden boyutlara 
ulaşmıştır. Ancak, Yüce Heyetinizi uyarmak istiyo
rum, erken seçim önerisiyle ilgili olmadan uyarmak 
istiyorum: Eğer bu konuda, bugüne kadar alınmış 
olan tedbirlerle gidilirse, birgün Türkiye'nin su ve 
hava kirlenmesinden, erken seçimden daha çok müte
essir olacağı muhakkaktır. Bu bakımdan bu konu
daki açıklamayı bir gündem dışı konuşma sebebiyle 
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yapma ihtiyacını hissediyorum ve bu hususta alnı-
ması gereken tedbirleri de Yüce Heyetinize açık
lamakla büyük bir vazife yapmış olacağım inancın
dayım. 

Önce şunu ifade edelim: Bazı şehirlerimizde bu
gün hava kirlenmesinin ulaştığı boyutlar, Devlet Me
teoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün rasatlarıyle iz
lenmektedir. Ayrıca, çeşitli kuruluşlar, üniversiteler 
ve üniversitelerle ilgili araştırma kuruluşları* da ha
va kirlenmesi üzerinde yaptıkları araştırmaların neti
celerini zaman zaman kamuoyuna açıklamaktadırlar. 
Ortaya çıkan bir gerçek vardır. Bugün için özellikle 
Ankara'mızın ve muhtemelen yarın hızla sanayileşen 
diğer bazı büyük merkezlerimizin hava kirlenmesi 
sorunu, hakikaten çevre sağlığını ve bu çevrede ya
şayan insanların çeşitli fonksiyonlarını tehdit eder 
bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır. 

Yüce Heyete hatırlatmak istiyorum. Son zaman
larda sağlık kuruluşları tarafından yapılan bazı 
yayınlar neticesi, hava kirlenmesine sebep olan bir
takım kimyasal elemanların vücut zehirlenmesine ve 
çeşitli kanser hadiselerine de yol açtığı bugün yay
gın bir kanı halindedir. Bu hava kirlenmesinin temel 
nedeni, kabul etmek lâzımdır ki, şehirleşmemizin yan
lış şekilde yürütülmesine bağlanıyor. Ankara'yı örnek 
alacak olursak, Ankara şehrinin şehirleşmesinde 
maalesef geçmiş yıllarda yapılan planlar ve bilâha-
ra buna gelişi güzel eklenen yeni iskân merkezleriyle 
yapılan gelişmelerde, üzüntüyle ifade edelim ki, şeh
rin bazı fonksiyonlarının, özellikle ısınma fonksiyo
nunun ne şekilde halledileceği düşünülmemiştir. Bu 
vesileyle muhterem Başkan ve değerli üyeler size çok 
enteresan bir hususu anlatmak istiyorum: 

Uzun yıllar önce, belki bundan 800 -. 900 sene 
önce, Türkiye'deki bazı merkezlerde şehir ve ka
saba kurmak isteyen Türkler yerleşecekleri yerlerin 
hava şartlarınnı ileride nasıl olacağını araştırmak için 
kendilerine has bazı özel metotlar kullanmışlardı. 
O zamanın şartları içinde, bunun enteresan bir ta
nesi şu idi: Şehrin, kurulması düşünülen yerin çeşitli 
noktalarına taze et asılmakta ve bunlar üzerinde hava 
şartlarınnı ne gibi etki yapacağı gözlenmekteydi. Bu 
asılan etler süratle çürümeye doğru gittiği takdirde, 
havalanmanın ve temiz hava sirkülasyonunun zayıf 
olduğu kanaati ile orası tercih edilmemekte idi. 

80i0 - 900 sene önce uygulanmış bu metodun, o 
zamanın şartlan içinde dahi, bir şehir yerinin seçil
mesinde hakikaten tutarlı olarak burada düşünülece
ğine inanıyorum. 

Bugün şehirlerimizi kurmada maaîeesf bu gibi 
kirlenme sorunları büyük ağırlık taşımamıştır. 

Ankara 2 milyonu aşan nüfusuyle bugün ısınma 
problemini daha çok fosil yakıtlardan temin etmek
tedir. Fosil yakıtlara istinat eden bir ısınma sistemi 
ise, en başta hava kirlenmesi, kükürt gazlarının ya
yılması ve bunların havada çeşitli bileşimler halinde 
bulunmasıyle, sirkülasyonun da düşüklüğü nede
niyle gördüğümüz manzarayı meydana getirmektedir. 

Hava kirlenmesinin iki tane yaklaşımı olduğunu 
burada ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. Bunlar
dan bir tanesi denenmiştir ve bu denenen yer de dün
yanın en büyük metropol sahalarından biri olan 
Londra'dır. Londra'nın bundan 20 ^ 25 sene evvel 
belki Ankara'dan daha çok kirleniyordu. İngilizler 
bu sorunu halletmek için bir kanun tedvin etmişler
dir. Tedvin ettikleri kanunda, ki bu «Temiz Hava 
Kanunu» diye bilinen bir kanundur, bu kanunda iki 
hedefi nazarı itibara almışlardır. Londra'nın hava 
kirlenme endekslerinin belli noktalar altına düşürü
lebilmesi için birtakım disiplin . tedbirleri; yakıt kul
lanma, yakıt yakma ve ısınma disiplini tedbirleri 
getirilmiştir. 

Şimdi burada ifade edeyim, Londra'da bu kanun 
14 senedir uygulanmaktadır ve alınan neticeler fev
kalâde başarılıdır. Londra'nın merkezinde bulunan 
televizyon kulesi üzerinde devamlı olarak yapılan 
rasatlarla iki konu daima izlenmiştir: Londra'daki 
gürültü seviyesi ve Londra'daki havanın kirlenme 
endeksi. 

Alınan kanunî tedbirlerle ve bunların dikkatli bir 
şekilde uygulanmasıyla Londra, bugün, havanın te
mizliğini ve şehrin gürültü seviyesini belli limitler 
altında tutmasını başarmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tabiî burada Lond
ra'nın elde ettiği bu başarının sadece kanunî tedbir
lerin uygulanmasından ibaret olmadığına da işaret 
edeyim. Londra şehrinin ısınması daha önce katı ya
kıtlar, yani kömür yakıtlarının yakılmasıyle temin 
ediliyordu. Özellikle Londra'nın kuzeyinde, Kuzey 
Denizinde yüksek kalorili yer gazının keşfedilip İn
giltere'de kullanılmasıyle, havayı kirleten katı yakıt
ların önlenmesi mümkün olmuştu. 

Belki hepinizin hatırlayacağı gibi, Türkiye'yi de, 
özellikle Ankara'yı hava kirlenmesi sorunundan kur
tarmak için, bundan senelerce önce, içinde bu sözleri 
konuşan kimsenin de yer aldığı bir heyetçe bir proje 
yapılmıştı. Ankara hava kirlenmesinin temel çözü
münün biz, kullanılan yakıtların değiştirilmesi ve 
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mümkünse ısıtma sisteminin merkezî ısınma siste
mine dönüştürülmesi suretiyle halledileceği inancı 
içerisinde idik. Irak'ta halen boşuna yanan ve bu
gün de boşuna yanmakta olan tabiî gazların, petrol 
sahalarından çıkan gazların Irak'tan alınarak, İstan
bul'a kadar uzanılan bir hat üzerinde, Türkiye'mi
zin önemli merkezlerinde, gerek kimyasal maddeler 
üretimi, gerekse Ankara gibi yakıt mevzuunda büyük 
sorunları olan şehirlerimizin bu sorununun halledil
mesi amacıyle bir proje hazırlatmıştık. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü olarak bu 
projeyle yakından ilgilenmiş idim. Bu proje 1968 se
nesi sonlarında kesin şeklini almış ve Irak Hükü
metiyle bunun müzakerelerine de o zaman girilmiş
ti. Eğer, bu proje o zaman gerçekleştirilebilseydi, 
Ankara şehrimiz merkezî bir yakıt sistemine bağla
nacaktı. Bugünkü kömürün, odunun veya diğer ya
kıtların, Fuel - oilin verdiğinden çok daha ucuz bir 
değerle, başka bir ifadeyle; kömür odun, Fuel -> oil 
gibi yakıtlardan daha ucuza mal olmak şeklinde ve 
çok daha temiz, havayı kirletmeyen bir yakıt siste
minin Ankara'ya ulaştırılmsı öngörülmüştü. 

NECDET EVLlYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, süresi doldu efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Detay projeleri de 
hazırlanmış olan bu projenin, üzüntüyle ifade edeyim, 
1971'i takip eden yıllarda ele alınmamış olması do
lay isiyle bugüne kadar gelinmiştir. Hatta Iraklılarla 
bu gazın satmalına mevzunda bir fiyat anlaşması da 
yapılmıştı. 1970'te yapılan bu anlaşmayla, o zaman 
bu tabiî gazın, kömüre mukayese ettiğimiz zaman, 
takriben yan fiyatına enerjiyi Ankara halkına ulaş
tıracak bir seviyede projeyle getirilmesi öngörülmüş
tü. Halen bu proje, üzüntüyle ifade edelim, ele alın
mamıştır. 

Ankara'nın havasının temizlenmesinde düşünüle
bilecek ikinci bir yol; Ankara şehrinin ısıtma siste
minin çok duman çıkaran yakıtlardan kurtarılması, 
mümkün olursa, merkezî ısıtma sistemlerine götü
rülmesidir. 

ıSayın Başkan ve değerli üyeler, bunun da zor b'r 
proje olduğunu söylemek istemiyorum. 'Bugün dünya
nın çeşitli şehirlerinde merkezî ısıtma sistemleri mev
cuttur. Merkezî ısıtma sistemleri şu şekilde çalışmak
tadır : Meselâ 'büyük elektrik santralının veya (bir ta-
'biî yeraltı sıcak su kaynağının suları, şehir içinde, ay
nen soğuk su şebekesi gÜbi dağıtılmaktadır. Dolayısıyle 
ibir ev soğuk suyu nasıl saaitan alıp evin içinde çeşitli 

maksatlarla kullanabiliyorsa, aynı şekilde şehir içinde 
siıküle eden belli 'bir sıcaklıktaki suyu da belli ibir sa-
attan alarak evi ısıtmakta, dolayısıyle evin ısıtılmasın
da herhangi 'bir yakıt kullanılmamaktadır. 

İnanıyorum ki, Ankara'nın tamamı için olmasa bi
le, Ibelli 'bölgeleri için »bu projenin düşünülmesi müm
kündür. 

Şimdi suların kirlenmesi mevzuuna da değinmek 
isliyorum. Suların kirlenmesi mevzuu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız kaldı. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Suların kirlenmesi mevzuu, hava kirlenmesinden 
çok da'ha yaygın (bir tehlike arz etmektedir. 

Sayın 'Başkan ve değerli üyeler; bugün, vaktiyle 
çok iyi bir biyolojik hayatın olduğu pek çok sahala
rımız, maalesef bütün 'biyolojik varlıklarını yitirmiş 
mahiyettedir. Bunun en tipik örneği İzmit körfezidir. 
İzmir körfezinin bazı bölgeleri de bugün biyolojik 
hayatım tamamen kayibetmiş durumdadır. Haliç, bun
lardan bir başkası d ir. Yavaş yavaş, sanayileşmem'ize 
paralel Olarak Türkiye'mizin önemli deniz alanların
da biyolojik hayat ortadan kalkmaktadır. 

Yüce 'Meclis, bu önemli gelişmenin Türkiye için arz 
ettiği tenlikeyi görerek bir kanun çıkarmış bulunmak
tadır. Çıkarılan Su Ürünleri Kanununa göre, su ürün
lerinin üretilmesi, avlanması ve suların kirlenmesi ko
nusundaki çeşitli kontrol hizmetleri Gıda - Taran ve 
Hayvancılık Bakanlığı 'bünyesindeki Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğüne verilmiş Ibulunuyor. 

Sayın Başkan, 'bu Kanunu bugüne kadar, 3 sene
dir uygulamaktayız, ancak ilgili kuruluşu bugün mey
dana getirmişizdir. Su ürünleri kuruluşumuz bugün 
çeşitli yerlerde bölge müdürlükleri, müdürlükler ve 'la-
baratüvarîar açarak geniş bir kadroyla faaliyete geç
miş bulunuyor. Bu arada suların kirlenmesi mevzu
unda da kanunun 'bize tanımış olduğu ümitleri, görev
leri ve yetkileri de kullanmaya geçtik. Sayın Başkan, 
suların kirlenmesi konusunda karşılaştığımız durum şu
dur : Kanun bu gibi kirlenmeye sebep olan kimsele
re, sanayi kuruluşlarına veya ilgili müesseselere, belli 
zaman limitleri içinde, suları kirletmeyecek şekilde 
davranmaları ve sulara akıttıkları kirli sularım tasfiye 
etmek yükümlülüğün'ü veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan vaktiniz doldu. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım, zannediyorum bu son cümlelerle bağîaya-
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cağım ve sayın 'konuşmacının da hana sormuş ol
duğu sualin cevabı 'burada bitmektedir. 

Suların kirlenmemesi için ilgili müesseselere iki 
senedir çağrı yaptık. Kendilerine limitler verdik. Su
ları tasfiye ederek denizlere vermeleri mecburiyetini | 
koyduk. 'Üzüntüyle ifade ediyorum, buna pek uyan I 
müessese olmadı. Olmadığı için, ıbiz bunları, yine ka
nunun bize verdiği yetkileri kullanarak mahkemelere 
aksettirdik. Bunlar mahkemeye gidip orada ceza gör-
meyi, bu tesisleri kurmaya tercih ettiler. Çünkü, mü
eyyideler, yani kirli suyu denize vermenin müeyyide-' 
si, mahkemede bugün içlin verilecek cezanın tavanı, 
5 - 6 'bin lira gîbi küçük rakamlardır. Böyle bir te
sisi yapmanın külfetinden daha ucuz olduğu için, ilgili 
müesseseler maalesef mahkemeye gidip cezayı yeme
yi suların temizleme tesîslerinli kurmaya tercih etmiş-
ilerdir. Bu durumu gözönüne alan Bakanlığımız, çe
şitli müeyyidelerin, müeyyide-ü müessire olması, yani 
bir yerde kanunun gayesini yerine... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son cümlenizi rica ede- i 
yim, vaktiniz döldü. J 

2. — İçtüzüğün 60 ncı maddecinin, aynı birleşimde 
birden fazla bakana konuşma imkânı tanıyıp tanıma
dığı hakkında. 

'BAŞKAN — Muhterem milletvekiîleri, gündeme 
geçmeden evvel bir hususun zabıtlara geçirilmesinde 
fayda mülahaza ediyorum, ileride belki bizlere yine 
lâzım olur endişesiyle bunu arz edeceğim. 

Sayın bakanlardan Sayın Şevket Kazan da bende
nizden 60 ncı maddenin 2 nci fıkrası gereğince söz ve
rilmesini talep etmiş İdiler. 

OĞUZ AYGÜN '(Ankara) — Vc'r, o da konuşsun 
canım... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
Ben bilirim yapacağımı, müsaade buyurun da sözle
rimi 'bitireyim. 

İçtüzüğü muhakkak hepiniz tetkik buyurmuşsunuz-
dur; 1 nci fıkrada sayın milletvekillerine, 3 milletve
kiline söz verme yetkisi Başkanlığa verilmiş; 2 nci 
fıkrada ise, Hükümet adına istenildiği zaman söz ver
me mecburiyeti tahmil edilmiştir. 

$0 ncı maddenin gerekçesini getirdim, tetkik et
tim Gerekçesinde, bu maddenin getirilip konmasın-
daki gaye, işlerin sürüncemede bırakılmaması liçin ve 
demokratik esaslar içerisinde yürütülmesi içindir. Bu
nun için getirilmiş olduğu gösterilmek suretiyle, yal-

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Rica edeyim, 'bağlama değil, son 
cümlenizi rica edeyim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — ...Kanunun gayesini 
yerine getirecek şekilde, amacına uygun bir şekilde 
bağrayahilmek için bir kanun teklifi hazırladık, Yüce 
Meclise şevkettik. Eğer Yüce Meclis bu kanunu yasa-
laŞtırırsa... 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığı siîidüşünce 
altında bırakmamanızı rica edeyim. Sözünüzü bağla
yın. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim. 

Yasalaştığı takdirde 'bu kanun, meselenin temel 
olarak halledileceğine inanıyorum. Saygıyla arz ede
rim. (M. S. P. sıralarından aîkışîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

nız Hükümet adına bir tek kişinin konuşması imkânı
nı vermektedir 60 ncı maddenin gerekçesi. Bunun 
için, bundan evvel bu birleşimin bu Oturumunda 1 sa
yın bakanımız Hükümet adına konuşmuş Oîduğundan, 
şahsî kanaatim gereğince, Hükümet adına 2 nci bir 
bakanın konuşmaya yetkisi olmayacağına inanmış 
bulunduğumdan, Sayın Bakana, Sayın Şevket Kazan'a 
söz hakkı veremeyeceğim. 

Zapta geçmesinde zaruret hissettim; çünkü ilk de
fa vuk^buian bir hadisedir, teamül halini almasın di
ye zapta geçmesinde fayda hissettim. 

Teşekkür ederim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

zatıâîinİzin beyanları zabıtlara geçti. Bundan sonraki 
muhterem 'başkanların... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne esbabı muci-
beyle konuşuyor Sayın Başkan?.. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Lütfedip din
lerseniz... 

BAŞKAN — Evet buyurun, buyurun, benimle ko
nuşun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — içtüzüğün hangi 
maddesine göre konuşuyor Sayın Başkan? 

V. — USUL 'HAKKINDA'GÖRÜŞMELER 
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BAŞKAN — İçtüzükte, kısa olmak suretiyle be
yan etme var. 

Buyurun. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Efendim, zatı-

âlhtizin 'beyanı zabıtlara geçti. Bundan sonra Mecîisi 
idare edecek başkanlar için bir teamül olacaktır. Za
bıtlar birer vesikadır. 

BAŞKAN — Evet, öyledir. 
YASİN HATİBOĞUU (Çorum) — 60 ncı mad

denin 1 nci fıkrası, zatıâîinizin beyan buyurdukları 
gibi... 

BAŞKAN — 1 nci fıkra ile alâkası yok konuştuk
larımın. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — ...3 üyeye söz 
verme imkânını, takdir yetkisin1! zatıâlinize bahşetmek
tedir. 2 nci fıkrası ise, Hükümet Söz talep ettiği tak
dirde verme mükellefiyeti yüklemektedir. Üyelerle 
Hükümetin söz talebini karıştırmamak gerekir. 

BAŞKAN — Zaten karıştırmadım. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Hükümet söz 

istediğine göre söz vermek lâzım gelir. 
BAŞKAN — Hükümet söz istedi, öncelik tanı

dım, eivvelâ Hükümete sözü verdim. Ondan sonra, 
aslında 3 üyeyi konuşturabilir kanaatine sahip olma
ma rağmen, şu pozisyonum itÜbanyle 2 sayın üyeye 
söz verdim. Aslında bir bakan, hükümet adına, 2 nci 
fıkra gereğince, 3 sayın üye de şahısları adına fco-
nuşalbîlir kanaatindeyim. Şurada ikinci defa ikinci Ibir 
bakanın hükümet adına söz istemesinden dolayı ko
nuştum. Hükümet adına Ibir birleşimde sadece bir 
tek bakan konuşur düşüncesindeyim, onun için. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 
müzakere açalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, kanaatim budur. 
(M. S. 'P. sıralarından gürültüler) 

Açık oylamalar var. Sıra sayısı... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kanaatimi izhar ettim. (M. S. P. sı

ralarından gürültüler) 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, î2k 

defa geliyor. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

tutumunuz hakkında sqz istiyorum. 
(BAŞKAN — Ben usul tartışması açılmayacak ka

dar bunu açık gördüğüm için açmıyorum. (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ilk 
defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Müsaade eder mi
siniz? Teamül olmasın. 
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Sayın Başkan, ilk defa böyle bir şeyle karşı kar
şıya geliyorsunuz, müzakere açınız; daha evvelki bü
tün başkanlar böyle yaptı. (M. S. P. sıralarından gü
rültüler) 

Tutumunuz üzerinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

YÂSÎN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, lütfediniz, yanlış bir tatbikata meydan verilme
sin diye söz istiyoruz, başka bir kastımız yok. Tutu
munuz bizi tatmin etmemiştir. Milletvekili olarak he
pimizin bu mevzuda söz söyleme hakkımız vardır. 
Tutumunuz yanlıştır. Müsaade ederseniz, beyan et
me imkânı verirseniz, buna siz de ulaşacaksınız. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müzakere açın 
Sayın Başkan, teamül teessüs ediyor; ilk defa bu me
sele... (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 60 

ncı maddenin 2 nci fıkrasında diyor ki, «Hükümet, 
olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, 
Başkan, bu istemi yerine getirir» 

Zatıâliniz buyurdunuz ki, ancak bir baltana söz 
verebilirim... 

BAŞKAN — Hükümet adına konuştuğu için, 
evet. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Buyurdunuz ki, 
«Bir bakana söz verebilirim» Türkiye'de öyle hadi
seler cereyan eder ki, iki üç tane bakan gündem dışı 
Yüce Meclise izahat verebilirler. Hükümet adına... 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Başkan, bu konuda bir bakan de
nilmiyor. Zatıâlinizin gerekçeye atıfta bulunduğunuzu 
beyan ettiniz. 

Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, iyi bir Başkan 
olduğunuzu bilmekteyim. Gerekçe başka şeydir, me
tin başka şeydir. Zatıâliniz metinle bağlısınız. Bu 
şekilde tatbik ettiğiniz takdirde, hükümet •> Meclis 
münasebetleri ne olacaktır? Bu husustaki fikrinizi 
öğrenmek istiyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önder, hükümet adına söz 
verme yetkisine sahibim, bakanlar adına söz verme 
yetkisine sahip değilim. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) — 

Rica ediyorum, rica ediyorum ne alkışlayın, ne 
yerin, rica ediyorum. 

Ben, Hükümet adına söz verme yetkisine sahi
bim. Hükümet adına konuşacak kimse, hükümeti 
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alâkadar eden bütün meseleleri derler, toplar geti
rir, hükümet adına söyler. Her bakan, ayrı ayrı ken
di meselelerini hükümet adına bir birleşimde getir
meye kalkarsa, o zaman meseleyi halletmek mümkün 
değidir. Bunun içindir ki, bu meselenin açıklığa 
kavuşması için gerekçelerinde bu husus gösterilmiş
tir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
başka bir' şey söyleyeceğim. Tutumunuzla ilgili bir 
yanlışlığı söyleyeceğim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Oylamaya geçemiyorum. Oylama
dan evvel İçtüzük gereğince yapacak başka işler 
var. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, tu
tumunuz ve başka bir hususta da yanlışlık. var, mü
saade edin arz edeyim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ayıp 
oluyor. 

BAŞKAN — Ne yapayım? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, mü

saade buyurun arz edeyim. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be

yan buyurdunuz ki; 2 üyeye söz verdim. Benim ka
naatim, 3 üyeye söz verilmelidir... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Biraz ciddî ola
lım. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
başka hususu, bir başka usulsüzlüğü söyleyeceğim. 
Başka usulsüzlük var Sayın Başkan, lütfen dinleyin 
efendim. 

BAŞKAN — Yanlış beyanda bulundum, gündem 
gereğince evvelâ sunuşlar, sonra seçim, ondan sonra 
oylama geliyor. Söylerken sürcü lisan eyledim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Başka usulsüzlük 
var Sayın Başkan. Sayın Başkan, dinleyin lütfen, din
leyin efendim. Saym Başkan, dinleyin lütfen. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bu şekilde devam 
ederseniz hiç bir şey yapamam. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
başka usulsüzlüğü söyleyeceğim, lütfen buradan din
leyin beni. 

BAŞKAN — Evet. 
ŞENER BATTAL (Konya) — «Kanaatimize gö

re 3 milletvekiline gündem dışı söz hakkı doğar» de
diniz. «Hükümetin de bir üyesine söz hakkı var, 
benim kanaatim bu; ama bugün üçle iktifa ediyoruz, 
diğer söz hakkı doğmaz» diye bir kanaat izhar et

tiniz. Bu teamül oluyor. 3 milletvekiline söz hakkı 
doğar, ondan sonra... 

BAŞKAN — Üç millet vekiline kadar söz hakkı 
vermek benim yetkimdedir, dilersem bir kişiye veri
rim, dilersem iki kişiye veririm, dilersem üçe veri
rim; ama hükümet adına söz istendiği zaman mut
laka vermek zorundayım. 

Ben bugün takdirimi 2 sayın milletvekiline ve bir 
de Hükümet adına bir sayın bakana söz vermekle 
kullandım. Bir diyeceğiniz var mı? (M. S. P. ve D. P. 
sıralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ama 60'ı yorum
ladınız Sayın Başkan. Tutumunuz hakkında söz isti
yorum Sayın Başkan. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Tutu
munuz yanlıştır, tutumunuz hakkında söz istiyorum 
Sayın Başkan. Bir teamül yanlış teessüs etmek üze
redir. 

BAŞKAN — Şimdi... 
ŞENER BATTAL (Konya) — 60'ı yorumladınız 

Sayın Başkan. Dediniz ki, «iki üyeye, bir bakana» 
dediniz. Bu yorum kararıdır, teamül teşekkül ediyor. 

BAŞKAN — Benim yorumum sayın milletvekil
leri hakkında değildi. Bir birleşimde hükümet adına 
iki bakan söz isterse sadece hükümet adına bir ba
kana söz verilecektir. Benim yorumum bunun hak
kında idi. (M. S. P. ve D. P. sıralarından gürültü
ler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tutumunuzla il
gili söz istiyorum Sayın Başkan. Vermiyorsanız o 
zaman bana ceza verin. 

BAjŞKAN — Size ceza verecek durumda bulun
muyorsunuz ki ceza vereyim. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Tutumunuz yan
lıştır Sayın Başkan, söz istiyorum. Önemli bir konu
dur, müzakere açınız; bu tutumunuzla ilgili söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, tutumum hakkında 
söz istiyorsunuz. 

Aleyhte mi, lehte mi? (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Aleyhte efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Peki. Hangi davranışım hakkında? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhte, leh
te söz veremezsiniz Sayın Başkan. Tutumunuz hak
kında bir kişiye söz verebilirsiniz. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 
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Mesele bir obstrüksiyon meselesi değildir. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Konuştuğu zaman anlayacağım. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Mesele İçtüzü

ğün yorumu meselesidir. 
Sayın Başkanın Şevket Kazan'a söz vermemesi 

yanlış bir tutumdur. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hangi yanlışlık? 
ENVER AKOVA (Sivas) — Ayıp ayıp. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hocaya bak... 

Otur yerine sersem. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bu konuda söz 

istiyorum. Ayıp oian sizin yerinizden, usulsüz mü-
dahalenizdir. Ayıbı siz yapıyorsunuz. Ayıp içindesi
niz siz. Ayıp size yakışır. Ayıpla sizin adınız gele-
biUv. Her türlü ayıp sizde var. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Hırsızlar ne 
bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hesap verecek 
öyle gideceksiniz. Yıkanacaksınız, ondan sonra. Hır
sızlar evvelâ hesap verecek. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
tutumunuz yanlıştır. Şöyle ki : Sayın İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk, Türkiye'nin iç güvenliği me
selesinde Hükümet adına konuşma yapmıştır. Pe
şine, Sayın Şevkeî Kazan da, Çalışma Bakanı, her
hangi bir konuda Hükümet adına sizden söz iste
miştir. Zatıâliniz 60 ncı maddenin 2 nci fıkrasını 
okudunuz. Öylesine yanlış b!r teamül tesis ediyorsu
nuz ki, bundan sonra burada hangi hükümet oturur
sa otursun, Yüce Meclise malumat verme imkânı 
olmayacaktır. Bu, gelecek meclisleri de bağlayacak
tır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bakınız, efendim; siz mi yönetiyorsunuz, Baş
kan mı yönetiyor? Siz ne derseniz deyiniz, ben fikir
lerimi söylemeye devam edeceğim. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Hiç bir güç beni fikir
lerimi söylemekten men edemeyecektir. 

Sayın Başkanım, 60 ncı maddenin 2 nci fıkra
sını beraberce okuyalım : «Hükümet, olağanüstü 
acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu 
istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından son
ra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı 
aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler» 

Şimdi, Sayın Başkan buyuruyorlar ki : «Ben İç
tüzüğün 60 ncı maddesinin gerekçesini getirdim, tet
kik ettim; gerekçede, ancak Hükümet adına bir ba
kana söz verilir beyanı var» 

Evvelâ belirtmek isteriz ki, bir metin, metin ol
duktan sonra, metin olarak tefsire tabi tutulur. Sa
yın Başkanın 60 ncı maddeyi kendisi tefsir etmesi 
gerekir. Kaldı ki, burada tefsire de lüzum olmaya
cak derecede açıklık vardır. Bir şüphe olursa, yo
rum bahis konusudur. Burada ne diyor, «Hükümet 
adına söz isteyen bakana söz verilir» «Hükümet 
adına» diyor. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Öyle demiyor. 
Tekil, tekil; çoğul değil. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Hükümet bir 
bütün. Hükümet adına üç beş tane bakan söz iste
yebilir. Çalışma Bakanı çalışma konusunda söz is
ter, İçişleri Bakanı içgüvenlik konusunda söz iste
miştir. Orman konusunda, bir orman yangım çık
mıştır, İçişleri Bakam başka konuda konuşur, diğer 
bakan başka konuda konuşur. Her bakan konuştuk
ça da her grupa söz hakkı doğar. Durum bundan 
ibarettir. 

Sayın Başkan yanlış bir tatbikat içerisindedir. He
le bunu gelecek için bir teamül kaidesi olarak vaz
etmesi külliyen yanlıştır. 

O itibarla, Sayın Başkandan rica ediyorum, hu
kuk formasyonuna inanıyorum. Bir beyanda bulun
duktan sonra, yanlış bir beyanda bulunduktan sonra 
o yanlışlıktan dönmek bir fazilettir. «Yanlış he^ 
sap Bağdat'tan'döner» diye bir atasözü vardır. Onun 
için, Sayın Başkan, Çalışma Bakam Şevket Kazan'a 
söz vermelidir. Sayın Şevket Kazan'ın Türkiye'de 
iç barışla ilgili çok önemli beyanları vardır. Bunla
rı dinlemek bu Meclis için fayda getirecektir. Ondan 
sonra da gruplara söz hakkı doğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette can gü
venliği olmazsa, can güvenliğini sağlayamayan bir 
hükümetle bu istical niye? Mobilya Komisyonu ka
rar vermiştir. Sorguya çekilmeden millet huzuruna 
Demirel ve avanesi çıkamayacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (D. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Tutumunuz 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neyin aley

hinde? 
BAŞKAN — Tutumum aleyhüıdeymiş, bu dav* 

ranışım... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim 

yanlış. 
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BAŞKAN — 64 ncü maddeye göre... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, o 

usul o zaman. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz arz 

edeyim. 
YÂSÎN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şayet muhterem arkadaşlarım... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

yanlış, yanlış, yanlış. 
Efendim, o zaman usul olur o. Sayın Başkan, 

usul yanlışlığı yapıyorsunuz, partizanlık yapıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bakın benim için 
diyorlar ki, «Yanlış bir iş yapıyorsun, kasten yapı
yorsun» Hatta şunu demek istiyorlar, «Karşı taraf
tan çekindin, 2 nci bakana söz vermedin» Halbuki 
bu... 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — O zaman ben 
de lehinde istiyorum efendim. 

BA(ŞKAN — Aleyhindekiler bitsin. Rica edeyim, 
lehinde konuşmayın da şunu bitireyim, esasa geçe
yim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lehinde, 
lehindi... 

Hata yapıyorsunuz, işlem yanlış. 64'e göre açmı
yorsunuz. Onu ilân etseydiniz o zaman başka olurdu. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) -r- Sayın Baş
kan, başlayabilir miyim acaba? 

Muhterem Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, buyurun. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Başlayabi

lir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun, başlayın. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Affedersi
niz. Ben işaret bekliyordum da. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ben de lehinde söz istiyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Esasın sıhhatle halledilebilmesi için usulü iyi tes

pit etmemiz lâzım. Yani bir hedefe giderken vası
taları yok sayamayız. Bir niyeti mutlaka neticelen
dirmek için, o neticeye gitmenin meşru yollarını or
tadan kaldıramayız. Bundan dolayı usulü uygula
makla mükellef olan sayın kişi muhterem Başkanı
mız da olsa, yanlış bir tatbikata girince Yüce Mec
lisin aksülamel göstermesi gerek. 

Bu, eğer bugün için söylenecek, tatbikatının öm
rü bugünle mahdut olan bir hadise olsa, inanın, üze
rinde ne sizler bu kadar hassasiyet göstermekle ken
dinizi mükellef sayarsınız, ne de biz bu hassasiyeti 
dayarız. İçinizde tecrübe itibariyle, Parlamento ha
yatı itibariyle, itiraf edeyim ve ifade etmek mecbu
riyetindeyim, bu kardeşinizden çok daha eski, çok 
daha tecrübeli kimselerimiz var. 3 yıllık - hani koy
madınız ki 4 yıl bari yapalım şu işi - milletvekil
liğimiz de gördük ki, hep kanunlar, teklifler, tasarı
lar görüşülürken, mühim bir meselenin Yüce Par
lamentonun ıttılaına arzında, soruşturmada, araş
tırmada, komisyonların teşkilinde, bu komisyon ne 
komisyonu olursa olsun, ister şu komisyonu olsun, 
ister Lockheed Komisyonu olsun, ister Sunta Ko
misyonu olsun, hangi komisyon olursa olsun, Meclis 
müzakerelerinin sıhhatle yürütülmesi için başvurdu
ğumuz bir yol var, bir kitap var; Parlamentonun 
hukukî yürüyüşüne ışık tutan ve Yüce Parlamento
nun yaptığı usuller manzumesi var, buna İçtüzük 
diyoruz. İçtüzüğü değiştirmenin yolları vardır. Eğer 
60 ncı maddenin 1 nci fıkrasında 3 tane sayın üye
ye söz verme imkânı varken ve 2 nci fıkrada hü
kümet adına konuşmalar talep edildiği takdirde, bu 
sayı tahdit edilmemişken, «İçtüzükte tahdit edilme
miştir, ama bizim gönlümüz tahdit edilmesini isti
yor» diyorsanız, Sayın Başkan böyle arzu ediyorsa, 
bunun yolu vardır. Çok uzakta da değildir. Tatbi
katı da vardır, 3 gün evvel Anayasa Komisyonunda 
esefle seyrettik; usul hakkındaki görüşümüzü be
lirtirken, esasa geçmeden, kifayeti müzakere tak
rirleri ile sözümüzü kestiler Anayasa Komisyonunda. 
Usul değiştirmek zor değil ki, Tüzük değiştirmek de 
zor değil. 60 ncı maddenin 2 nci fıkrası hoşunuza 
gitmedi mi, ayak üstü, - hem Anayasa Komisyonu 
Başkanı, Sayın Başkan da bu önergeyi yazar, ora
da yazdığı gibi - yazın bir teklif, değiştirin 2 nci 
fıkrayı. Zor bir şey mi bu? Ama bunu değiştirmedi
ğiniz müddetçe, geliniz elbirliği ile, işbirliği ile, gö
nül birliği ile usuller uygulayalım. Eğer millet tem
silcileri olarak tarafsız, mutlak ve milletşümul ka
nunları yaparken usule biz uymazsak, bilesiniz ki, 
Sayın Başkanımız ve Yüce Heyet mensupları bilesi
niz ki, milletin fertleri yaptığımız kanunlara iltifat 
etmez, itibar etmez. Ondan sonra da içimizi yakan 
hadiseler olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 60 ncı maddenin 2 nci 
fıkrası gayet açık... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Nasıl itibar etmez? 
Kanun yapan Parlamentoya nasıl uymaz? 
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YASİN HATİBÖĞLU (Devamla) — Tabiî, bu
rada siz uymazsanız Sayın Aygiin, ki işte biz bunu 
sağlayalım diyoruz. Gelin yasaya biz burada uyalım 
diyoruz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Devlet Güven
lik Mahkemelerini getirin önce. Memleket anarşiye 
gidiyor. 

YASİN HATİBÖĞLU (Devamla) — Yasaya biz 
uyalım, onun müzakeresini yapıyoruz burada. Mü
saade buyurun, onun müzakeresini yapıyoruz. Be
nim görüşüm budur. 

1 nci fıkraya, 3 milletvekili sayın üyeye söz ve
rilebilir, ihtiyarîdir, Sayın Başkan takdir buyururlar 
bir kişiye verirler, hiç kimseye vermezler, 3 kişiye 
verirler. İkinci fıkrayı birlikte okuyalım. («Oku, oku» 
sesleri) 

Muhterem kardeşlerim üzülmeyesiniz, konuşan 
kardeşiniz naçiz bir kardeşinizdir, Yasin Hatiboğlu' 
dur, isterse burada dört saat konuşur. Zaman dol
durmak için ihtiyacımız yoktur fıkra okumaya. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Meydanda 
değilsin, kürsüdesin 10 dakika konuşabilirsin. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Öl
çen, yani size de konu olmasın. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, mevzu üzerinde 
konuşun. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, İçtüzüğün 2 nci fıkrasını zaman dol
durmak için okuduğumu zannediyorlarsa, ifade ede
yim - hep, nedense söylenen söze dikkatin ötesin
den zamirde bir şey arıyorlar - Zahirdekini göreme
yen bir insanın, zamirdekini göreceğini iddia et
mesi tuhaftır. 

Başka işlerden fırsat bulup 60 nci maddenin 
2 nci fıkrasını okuma imkânı bulamayan arkadaşla
rımız dinlesin diye okuyorum, yoksa zaman doldur
mak için o kadar çok söz var ki. 

Bakınız, «Hükümet, olağanüstü acele hallerde 
gündem dışı söz isterse...» Kim hükümet? 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Hükümet 
yok. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Var diyo
ruz biz canım. Hükümet var. 1974'te de vardı, 1975' 
te de vardı, 1976'da da var, 1977'de de var. 

«... Başkan, bu istemi yerine getirir» Gayet açık. 
Muhterem arkadaşlarım, inanın samimî ifade 

ediyorum; meseleye samimî perspektiften bakalım. 
Düşünün ki, bir Kıbrıs mevzuu var, Sayın Hariciye 
Vekili, Kıbrıs'ı;? Maraş bölgesi meselesinde beyanda 

bulunmak istiyor; milletin candamarı. Bir Trakya 
mevzuu var, Batı Türkleri mevzuu var, bu konuda 
söz söyleyecek bilgi verecek. İşçi Ücret Kıdem Taz
minatı Kanunu var... 

Muhterem arkadaşlarım, bu kavga Çalışma Ba
kanının kıdem tazminatı ile ilgili bilgi vermesinden 
doğdu. Kimdir işçi meselelerinin burada konuşulma
sını engellemek isteyen? Onu öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet sisteminde 30 
tane bakanlık vardır, ayn konularla meşgul. Çok 
müstacel meselelerde 10 tanesinin Yüce Meclise bil
gi vermesi gerekirse, söylemesin mi; onun için mi 
murakabeden kaçıyordu? 

Tutumunuzun aleyhindeyim, düzeltirseniz... 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, süreniz bitmiştir. 
Konuşmanızı bitirmezseniz sözünüzü keseceğim. Ri
ca ediyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Tutumunu
zun aleyhindeyim, düzeltirseniz geleceğe iyi bir örnek 
verilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Evet, şimdi lehinde konuşmak isteyen Sayın Ök-

men, buyurun. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın miHetvekiHerS; 
Bakanlık sıfatım Meclis engellemesine alet etmek 

isteyen usul müzakeresi yanlıştır. 

Sayın Başkanın tutumu İçtüzüğün 60 nci madde
sine uygundur, saygılarımla arz ederim efendim. 
(C, H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Uysal, le
hinde söz istiyor musunuz? Yoksa vaz mı geçtiniz? 

HAYRETTİN UYSAL <$akarya) — Sayın Öl-
çen'e hakkımı veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın ölçen buyurun. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın üyeler, 
Sayın Başkanın tutumu yerindedir, doğrudur. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından aJkışîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Vakit aldığım zehabına kaptırmamak için gerek
çeyi okumuyorum, okutmuyorum; istirham ediyorum 
60 nci maddenin gerekçesini okuyunuz. Bütün Mec
listen istirhamım bu. 

Gündeme geçiyorum. 
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IV. — BAŞKANLIĞÎN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile, yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demire Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'm vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/813) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci bölümümle 4 adet 
Sayın Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum : 

4 - 335 23 . 3 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı Dr. Kemal Demir'in dönüşüne kadar, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Gümrük ve Tekel 
Bakam Orhan Öztrak'ın vek'iltik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumihuıfoaşkanı 

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

İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/814) 

4 - 3 5 4 25 . 3 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve'kilJik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumihurlbaşkanı 

BAŞKAN.— Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğruya, Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/815) 

4 - 355 25 . 3 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev 'ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı 
Feflı'lm Adak'ın vekillik etmesinin, 'Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Biîgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yılmaz Ergene -
konun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/816) 

4-356 25 . 3 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dsşına gidecek olan Ticaret Balkanı 

Halil Başol'un dönüşüne kadar, Ticaret Bakanlığına, 
Mahiye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un vekil
lik etmesinin, Baş'bakanm teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Parlamentolar arası Birliği Türk Grupu üye

liklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara 
ilişkin Başkanlık tezkeresi. (5/55) 

BAŞKAN — Üç adet Başkanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Sayı : 561 29 . 3 . 1977 
Genel Kurula 

Yasama Meclislerinin Dış Münaseibetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde söz konu
su edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasî 
parti gruplarınca aday olarak göstferilem Parlamento-
Iararası Birliği Türk Grupu üyeleri : 

Saysn Engin Unsal C. H. P. İstanbul Milletvekili, 
Sayın Cahit Karakaş C. H. P. Zoaıguldak Millet

vekili, 
Sayın İsmail Hakkı Tekine! A. P. İstanbul Millet

vekili, 
Sayın Haliî Evliya A. P. Kahramanmaraş Millet

vekili, 
S'ctym İbrahim Tekin D. P. Adana Milletvekili, 
Sayın Mehmet Altmışyedioğlu G. G. P. Kayseri 

Milletvekili. 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
6. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu üye

liklerine siyasî parti .gruplarınca gösterilen adaylara 
ilişkin Başkanlık tezkeresi. (5/56) 
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Sayı : 561 29 . 3 . 1977 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile d eğiş "irilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasî par
ti gruplarınca aday olarak gösterilen Kuzey Atlantik 
Asscmlblesi Türk Grupu Üyeleri : 

Sayın Necdet Uğur C. H. P. İstanbul Milletvekili, 
Sayun Hasan Çetinkaya C. H. P. Erzkcan Millet

vekili, 
Sayın Ali İhsan Balım A. P. İsparta Milletvekili, 
Saytn Süleyman Tuncel A. P. Manisa Milletvekili, 
Sayın Adnan Akarca D. P. Muğla Milletvekili, 
Saytn Talât Oğuz C. G. P. Mardin Milletvekili, 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde 

T. B. M. M.'ni temsil edecek heyetin asıl ve yedek 
üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adayla
ra ilişkin Başkanlık tezkeresi. (5/57) 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Parlamento Assanıiblesi Statüsü

nün 25 ve 26 nci ve Yasama Meclislerinin Dış Müna
sebetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3^8 sayılı Ya
sanın 1599 sayılı Yasa ile değişik 1 nci maddesi hü
kümleri uyarınca, sözü edilen kuruluşta Türkiye Bü
yük Millet Mecîlisini temsil eden heyeti oluşturmak 
üzere, siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen 
asıl ve yedek üyeler : 

Asıl üyeler : 
Scym Halûk Ülman C. H. P. İstanbul Milletvekili, 
Sayın Turan Güneş C. H. P. KocaeM Milletvekili, 
Sayın Cemal Külâhlı A.P. Bursa Milletvekili. 
Sayın Sabahattin Adalı A.P. Hatay Milletvekili. 
Sayın İhsan Tombuş D.P. Çorum Milletvekili 
Sayın Hasan Tosyalı C.G.P. Kastamonu Millet

vekili. ' 

Yedek üyeler: 
Sayın Ali Kökbudak C.H.P. Konya Milletvekili. 
Sayın Ali Döğerli C.H.P. Muğla Milletvekili. 
Sayın Cihat Bilgehan A. P. Balıkesir Milletvekili. 
Sayın Mehdi Keskin A.P. Kastamonu Milletve

kili. 
Sayın Mehmet Altmsoy D.P. Niğde Milletvekili. 
Sayın Hüseyin İncioğlu C.G.P. Gaziantep Mil

letvekili. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/319) 

BAŞKAN — Bir edet komisyondan istifa var
dır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 . 3 .1977 

Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereği îti saygılarımla arz ve rica ederim. 
İzmir 

Alev Coşkun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Burdur Milletvekili Osman Ay kul, Antalya 

Milletvekili Fahri Özçelik ve Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay'ın, 10/153 numaralı Meclis Araştırma
sı önergesindeki imzalarını geri aldıklarına dair öner
gesi. (4/334) 

10. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu ve Bur
sa Milletvekili Mehmet Emeklinin, 10/154 numaralı 
Meclis Araştırması önergesindeki imzalarını geri al
dıklarına dair önergesi. (4/333) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli'nin, 
10/155 numaralı Meclis Araştırması önergesindeki 
imzasını geri aldığına dair önergesi. (4/332) 

12. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
10/156 ve 10/157 numaralı Meclis Araştırması öner
gesindeki imzasını geri aldığına dair önergeleri. 
(4/331) 

13. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 10/156 
numaralı Meclis Araştırması önergesindeki imzasını 
geri aldığına dair önergesi. (4/330) 

BAŞKAN — Beş adet Meclis Araştırması öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Sayın üyeler, biraz evvel Meclis araştırması öner
geleri olduğunu ve okutacağımı Yüce Meclise arz et
miştim. Ancak, 25.3.1977 Cuma ve 31.3.1977 Per
şembe tarihli gelen kâğıtlarda yer almış olan bu 
araştırma önergelerinden bazı sayın üyelerin imza
larını geri çekmeleri nedeniyle bunların okutulması 
imkânı hâsıl olmamıştır. Geri alma tezkerelerini oku
tacağım. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kimler çek
miş? 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Hangi imzalar?.. 
Tekabbül ediyoruz Sayın Başkan. (M.S.P. sıraların
dan «Tekabbül ediyoruz» sesleri) 

İmzalan tekabbül ediyoruz. Araştırma önergele
rini okutun, kimler imzasını geri aldı duyurun. 

BAŞKAN — Okutuyorum zaten, kimlerin imza
larını geri aldığını okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
10/153 Sıra Saydı önergedeki imzamızı geri alı

yoruz. 
Antalya Milletvekili Burdur Milletvekili 

Fahri Özçelik Osman Aykul 
Zonguldak Milletvekili 

Zekâ i Altınay 
ŞENER BATTAL (Konya) — Tekabbül ediyo

ruz Sayın Başkan. (Gürültüler) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) —Bu önerge

lerde tekabbül olmaz. 
BAŞKAN — Olur olur, tekabbül olur. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Meclisin ıttılaına 

sunulduktan sonra... 
BAŞKAN — Bugüne kadar yapılmış uygulama

larda daima tekabbül bahis mevzuu olmuş ve kabul 
edilmiştir. Uygulama böyle olduğu için, ben de 
bunu aynen tatbik etmek zorundayım. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu öner
geler işleme konup da ökunsaydı ve okunduktan son
ra imzalar geri alınsaydı işleminiz doğruydu; ama... 

BAŞKAN — Meclîse inen şey tekabbül edilir. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, tamam

layayım sözümü. 
BAŞKAN — Evet, buyurun (Gürültüler) Rica 

edeyim, arkadaşınız konuşuyor, müsaade buyu
run da dinleme fırsatını bulayım. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başka, Başkanlı
ğa gelmeden önce* 10 kişi tarafından Verilmiş bir 
Meclis Araştırma önergesinden, Başkanlık Sunuşun
dan evvel ben Meclis Başkanlığına başvursam, «im
zamı geri alıyorum» deseın* bu işlem buraya gelme
yecektir. Bu da bunun benzeri bir işlemden başka 

b.*r şey değildir... (Gürültüler) Sunuşlara geçilmeden 
evvel imzalar geri alınmıştır, bir, 

İkincisi, konusu açıklanmayan hususta imza te-
kaıhbüMi olmaz; irade boşluğa verilmez ki, konuya1 

veriiirj İstirham ediyorum, son derece usulsüzlük 
yapıyorsuuz, çok kötü emsal olur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz yerimden bir hususu arz edeyim? 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş

kan, kürsüden konuşsun, zabıtlara da geçsin. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Araştırma 

olmaktan çıktı bu Sayın Başkan. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kanunlar Mü

dürü Orhan Bey, yanlış bilgi ver meyliniz; araştırma 
olmaktan düştü. 

BAŞKAN — Şimdi efendim önergelerde oluyor 
bu biliyorsunuz. Araştırmalarda ise, müsaade bu
yurun bir teîldkatını yapayım da yanlış bîr sonuca 
varmış olmayayım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hangi ko
nuda olduğunu sorun Sayın Başkan, bilecekler mi? 

Hangi konuda olduğunu söyler misiniz? (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum. 
Arkadaşlarım, hepiniz ayrı ayrı konuşma duru

muna girerseniz ne meseleyi halledebilirim, ne de söy
lediklerinizi anlayabilirim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tasavvur... 
Tasavvurun tekabbüKi olur mu? Hangi hukukta var
dır? Konuyu dahi bilmiyorlar; tasavvurmuş... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Olay yok, 
konu yok, tasavvur var; onun tekalbbülü olur mu 
Sayın Başkan? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
lütfen alet olmayalım. 

BAŞKAN — Meseleyi tezekkür etmek için otu
ruma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,25 

BAŞKAN — Başkanvekıli Mehmet Orhan Akköyunihı 

DİVAN ÜYELERt : Cemil Er hail (Ağrı), Halil Karaatlı (Bursa) 

» 
BAŞKAN — Mîllet Meclisi Genel Kurulunun 73 ncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere katmış olduğumuz yer
den devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, dışarıda teknik ele
manlardan aldığımız bilgilerden anlaşılıyor ki, bugü
ne kadar araştırmaların tekabbülü hakkında bir işlem 
yapılmış değil. Yani bu durumda, ilk defa vaki olan 
bir hadiseyle sayın Parlamento karşı karşıya gelmiş 
bulunuyor. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — 10 imza olmadan 
Araştırma önergesi olmaz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Şimdi, konuya açıklık getirebilmek için, geri al

ma ve..î 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Usul münakaşası 

açınız. 
BAŞKAN — Ben bilirim ne yapacağımı. 
Demin çıkarken söylemiş olduğunuz çirkin keli

meleri de duydum. Ben bu laflan sizlere yakıştıra
madım, ama siz kendinize yakıştırdınız. 

İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesinde : 
«Hükümet veya teklif sahibi, verilen kanun ta

sarısı veya tekliflerini* gündeme alınmadan evvel, 
Genel Kurula bilgi verilmek şantîyle geri alabilir
ler. Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun teklifle
rini diğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine alır
larsa görüşmeye devanı olunur.» deniyor. 

Şimdi burada şu var: Diyor ki, kanun teklif ve 
tasarılarından bir kimse kendi imzasını geri aldığı 
takdirde, eğer gündeme girmişse, geri aldığı tak
dirde başka bir kimse tekabbül ettiği an işleme gi
rer. 

Burada emredici bir hüküm koymuş bu işin ya
pılabilmesi için. Yani, bir başka üyenin tekabbü-
Mine yetki vermiş. Buradan emredici bir mahiyet 
çıkmaktadır. 

Araştırmalarda ise meşkuk geçilmiştir, mevcut 
olan teamül de yoktur. Benim şahsî kanaatini şu 
merkezdedir: 

Emredici bir hüküm bulunmadığına göre, benim 
emredici hükümlere müsteniden karar verme imkânını 
olmadığımdan, şahsî kanaatim; eğer Araştırma öner
gelerinin de kabulünü İçtüzükte öngörmüş olsaydı
lar, buna da böyle bir madde koymak zarureti 
doğardı. Koymadıklarına göre, biz kendiliğimiz
den, Araştırma önergelerinin imzası geri çekildiği 
takdirde kabul edileceği, başka bir kimsenin kabul 
edeceği varsayımına gitmemiz mümkün değildir. Onun 
için, geri ahnmış önergelerin başkaları tarafından 
kabul edilemeyeceği kanaatine sahip olmuş bulunu
yorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden ifade edıin. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, 76 ncı madde yalnız tatbik edilen bir madde 
değildir. Meclise malolmuş... (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından «malohnadı» sesleri) 

Sayın Başkan, usuK müzakere yapıyoruz, mü
saade ederseniz kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Yerinizden söyleyin bu meseleyi, 
burada halledelim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi iki nokta 
var: Birincisi, 76 ncı maddenin sarahati karşısında 
tekabbül; ikincisi, Meclîse malolmuş bir konuda, 
gündeme girmiş bir metinde (CJLP. sıralarından gü
rültüler) Gündeme girmiş bir metinde imza sahibi 
değil, Meclisin iradesi önemlidir. Bu durum karşı
sında oylamanız lâzım en azından. 76 ncı madde
de dahi vardır bu oylama. En azından müzakere aç
manız lâzımdır. «İmza tekabbüKinü oya sunuyorum» 
demeniz lâzım en azından. Kaldı kî, tekabbül hak
kı genel hükümdür, oya sununuz, 
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BAŞKAN — 76 ncı madde, «Hükümet veya tek
lif sahibi, verilen kanun tasan veya tekliflerinli...» 
diyor. 76 ncı madde kanun teklif ve tasarılarına 
aittir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Genel Görüşmede 
veya diğer hususlarda Meclise gelmiş bir husus Mec
lisin iradesine bağlıdır, re'sen çekemezsiniz, oya' 
sunmanız lâzım. Kaldı ki, kanaatinizi söylüyorsu
nuz, ben de beyan ediyorum, müzakere açın. 

BAŞKAN — Neye müzakere açacağım? 
ŞENER BATTAL (Kenya) — Saym Başkan, 

dük defa karşılaştığımız bir mevzu» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, hatta benim ilk defa karşı
laştığım bir mevzu değil, Parlamentonun ilk defa kar
şılaştığı bir mevzu. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bunu müzakere 
etmeyeceksiniz de neyi müzakere edeceksiniz? 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, 
10 imza olmadıkça Meclis Araştırması olamaz, bu
raya gelemez, abesle iştigal ediliyor, çok rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem üye, istirham edeyim, 
burada ben tüzükle bağlıyım. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — 10 imza olma
dan buraya gelemez, okuyamazsınız. 

BAŞKAN — Aîîah Allah!.. Geldi buraya, bu
rada geri çekiliyor. Gündeme girdi, gündemde yeri
ni aldı bu.; Benim elimdeki gündemde olmasa idi 
ben bunu okutabilir miydim? Gündem girdi. Öner
gelerin gündemden geri çekilmesini de biliyorsunuz; 
gündeme girmiş olan bir önergeyi, kanun tasarı ve
ya teklifini, bir imza sahibi imzasını geri aldığı 
takdirde diğeri tekabbül edebiliyor. Zaten gündeme 
girmeden evvel re'sen geri alabiliyor. Gündeme ya
zılıp girmesiyle mesele hallediliyor önergelerde, ka
mışı teklif ve tasarılarında. Bu, Meclîs Araştırması 
oMuğu için, benim şahsî kanaatim, imza geri alın
dığı takdirde, eğer bunun tekabbülünü de öngör
müş oSsaydı İçtüzük, bunu da bir madde ile be
lirtirdi veyahut da ba maddeye araştırmayı da ko
yardı diyorum. Benim şahsî kanaatim bu. (A. P. 
sıralarından «Bitti» sesleri) Camm biıtti mî, bitme
di mi, rica ediyorum, yani sizin «bitti» demeniz
le bitmiyor ki bu mesele. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Parlamentoya ilk defa geliyor. Bunu konuşalım. 
Bunu tartışmayacağız da neyi tartışacağız?.; 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, gündeme devam edelim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müzakere açıp 
oylayın^ Re'sen karar veremezsiniz. (A;P. sırala
rından «Çabuk oku» sesleri) 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Çabuk oku. 
BAŞKAN — Eğer, çabuk oku, yavaş oku diye 

şey edeceksiniz, siz de bir üyesiniz, buyurun siz 
okuyun^ Size yakışmıyor. Başkaları söylese daha 
iyi.! Sayın Tan, başkaları yapsa dahi, sizin yapma
manız lâzım. Bana yardımcı olmanız lâzımken beni 
müşkül duruma siz düşürüyorsunuz. 

BAŞKAN — Okuyun efendim. 
Sayın Başkanlığa 

10/153 Sıra Sayılı önergedeki imzamızı geri alı
yoruz. 

Burdur Anatalya 
Osman Aykul Fahri Özçelik 

Zonguldak 
Zekâi Alitmay 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tekabbül ediyo
ruz. (M. S. P. sıralarından «Tekabbül ediyoruz» 
sesleri) 

Sayın Başkanlığa 
10/154 Sıra Sayılı önergedeki imzalarımızı geri 

alıyoruz. 
Adana Bursa 

tüter Çubukçu Mehmet Emekli 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tekabbül ediyo
ruz. (M.S.P. sıralarından «Tekabbül ediyoruz» ses
leri) 

Sayın Başkanlığa 
10/155 Sıra Sayılı önergedeki imzamı geri alı

yorum. 
Bursa 

Mehmet Emekli 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
tekabbül ediyoruz. (M.S.P. sıralarından «Tekabbül 
ediyoruz» sesleri) 

Ayrı ayrı muamele yapmanız lâzım Sayın Baş
kan. Böyle muamele olmaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Otur, otur 
yerine. 

Saym Başkanlığa 
10/156 Sıra Sayılı önergedeki imzamı geri alı

yorum. 
Burdur Milletvekili 

Osman Aykul 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tekabbül ediyo
ruz Sayın Başkan. 
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Sayın Başkanlığa 
9/156 Sıra Sayılı önergedeki imzamı geri alıyo

rum. 
Adana1 Milletvekili 

Hasan Oerit 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tekabbül ediyo 
ruz, 

Sayın Başkanlığa \ 
10/157 Sıra Sayılı önergedeki imzamı geri ah-l 

yorum. 
Burdur Milletvekili 

Osman Aykul 

BAŞKAN — Bu Araştırma önergeleri, yeterli \ 
imzadan düştüğü için işlemden kaldırılmıştır. i 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, j 
teker teker hepsini tekabbül ediyoruz. j 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, onaya \ 
sunulacak sunuşlar vardır. Sayın milletvekillerinden j 
bazılarına izin ve ödenek verilmesi hakkında Baş-1 
kanhk tezkeresini okutuyorum. 

HASAN KORKMAZGAN (Denfetfi) — Araş-J 
tırnıa önergeleri hakkında ne muamele yaptınız Sa-1 
yın Başkan? 

BAŞKAN — İşlemden kaldırdım. 

14. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi- i 
ne dair Başkanlık tezkersi (31817) j, 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyorum:! 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen müddet ve sebeplerle izin istem
leri Başkanlık Divanının 24.3.1977 tarihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel KuruMn onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 
ŞENER BATTAL (Konya) — 10 kişi yoklama 

istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okuyun efendim. 
Ankara Milletvekili Hasan özçelik 36 gün has

talığı nedeniyle 24.12.1976 tarihinden itibaren. 
İstanbul Milletvekili Osman özer, 80 gün hasta

lığı nedeniyle 5.1.1977 tarihinden itibaren. 
Afyonkarahlsar Milletvekili İbrahim Elmalı 20 

gün hastalığı nedeniyle 24*1.1977 tarihinden itiba
ren. 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğhı 20 gün has
talığı nedeniyle 16.2.1977 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekilli İhsan Karaçam 15 gün hasta
lığı nedeniyle 28.2.1977 tarihînden itibaren. 

Ankara Milletvekili Hasan Özçelik 36 gün hasta
lığı nedeniyle 4.3.1977 tarihinden itibaren. 

Rize Milletvekili Sudî Reşat Saruhan 20 gün 
mazereti nedeniyle 11.3.1977 tarihinden itibaren. 

Muğla Milletvekili Ünat Demir 11 gün mazereti 
nedeniyle 14.3.1977 tarihinden itibaren. 

Uşak MİHetvekili Ahmet Yılmaz 20 gün mazereti 
nedeniyle 17.3.1977 tarihinden itibaren. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, oylama
ya geçmeden evvel, sayın 10 milletvekili yoklama 
istediler* İçtüzük gereğince yoklama yapmak zaru
reti doğmuştur. (Gürültüler) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İnsaf, in-, 
saf. ] 

BAŞKAN — Ne yapayım?.. (Griiltüler) Ne ya-j 
payım yani?.. Sizin tüzüğünüz bu. (Gürültüler) j 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan,] 
yoklamayı lütfen düğmelerle yapın. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kendi kendinizi 
mi aldatıyorsunuz? Ayıp değil mi? 

BAŞKAN — Madde 58. — «Görüşmeler sıra
sında işaretle oylamaya geçilirken, 10 mîMetvekîIi 
ayağa kalkmak Veya önerge vermek suretiyle yok
lama yapılmasını isteyebilir. Yoklama, elektronik 

oy düğmelerine basmak veya Başkan lüzum gördü
ğü zaman ad okunmak suretiyle yapılır.» 

HASAN CERİT (Adana) — İyi niyetini şimdi 
göster. 

BAŞKAN — Bakın, şimdi bir şey söyleyeyim, 
(«Düğmeyle» sesleri) böyle düğmeye basmayla, 
isim okumayla diye eğer bana tazyik yaparsanız, 
istediğimi yaparım. (Gürültüler) Bu benim yetkim-
dedir, sizin yetkinizde değil. (Gürültüler) Burada 
ben takdir hakkımı size kullandırmam... 

HASAN CERİT (Adana) — Umumî Heyeti teh
dit mi ediyorsun? 

BAŞKAN — Takdir hakkımı istediğim şekilde 
kuGanınm. Bırakın beni kendi halime... (Gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Metozorî muamele 
mi yapıyorsun? Babanın çiftliği mi burası? (Gürül
tüler) 
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BAŞKAN — Siz bu Tüzükle bu yetkiyi bana 
vermişsiniz^ Yoklama elektronik oy düğmelerine 
basmak Veya Başkan lüzum gördüğü zaman ad oku
mak suretiyle yapılabilir:! Bu yetki bana ait. Ne 
anladınız benim elektronik cihazla değilde ad oku
yarak yaptıracağımı? Nereden anladınız?.. (Gürül-' 
tüller) Nereden anlıyorsunuz? (Gürültüler) Henüz 
fikir mi beyan ettim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz haklı
sınız efendim. 

BAŞKAN — Şu maddenin Sarahati karşısında, 
istenildiği takdirde, ben yoklama yapamayacak du
rumda mıyım? Siz koymuşsunuz bunu. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Haklısınız. 
BAŞKAN — Eh... nereden anladınız isim okumak 

suretiyle yapacağımı? Niye tehevvüre kapılıyorsunuz? 
Nereden anladınız bunu? (Gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Yüzünden. 

BAŞKAN — Hakaret etmekten ne anlıyorsun? 
Benim yüzümde ne yazılı ki yüzümden anlıyorsun? 
Yüzümden anlıyorsun... Yüzümde ne var benim? 
(Gürültüler) 

10 kişi yoklama istemiştir. Sui zanna sebebiyet 
vermemek için, çirkin söylenen lâflara muhatap ol
mamak için, daha doğrusu kendi kendinizi bana 
karşı ayna olarak göstermemeniz için düğmelere ba
sılması suretiyle yapacağım... (M. S. sıralarından gü
rültüler) 

Müsaade buyurun, yalnız bir şey var... (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Cihazlar ça
lışmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun., Yalnız, bir 
şey var; bir yanımda Adalet Partisine ait sayın üye, 
bir yanımda Cumhuriyet Halk Partisine ait sayın 
üye var. Düğmelere basıldığı zaman «Düğmeler bo
zuktu, değildi» denildiğinde, bana suç atfetmeye-
ceksinizj Yanımdaki üyeler de buradadır. 

Düğmelere basılarak yoklama yapıyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
önce on kişiyi tespit edin. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

B) TEZKERELER VE 

14. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/817) (Devam) 

BAŞKAN — On kişinin isimlerini zapta geçiri
yorum: 

Yasin Hatiboğlu, Şener Battal, Mir Bahattin 
Yardımcı, Reşat Aktsoy, Abdullah Bazencir, Yahya 
Akdağ, Mehmet Fuat Fırat, Hasan Buz, Muslih 
Görentaş, Süleyman Arif Emre, Lütfi Köktaş... On 
kişiyi geçti zaten. 

Anahtarları sağa çevirip, lütfen düğmelere ba-
sınız^ 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucunda 260 

kişinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tabloyu" açın, 

tabloyu açın. 
BAŞKAN — Bozuk olan şeyden bir fayda gel

mez, bozuk. (Gürültüler) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bozuk okluğunu 
söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Tablo bozuk, buradaki ekran gös
teriyor. (Gürültüler) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tabloyu açın Sa
yın Başkan, tabloyu görmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
ran,/ Ekranda gösterilen rakamı tabloya ileten araç 
bozuk, ekrandakiîer tabloya aksettirilmiyor. Ek
ran benim önümde, gördüm. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, Meclisin görmesi lâzım. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, as
lında bozuk olan sizin tablonuz değil, erken seçim 
önergesidir. (Gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, cihazlar bozuk, nasıl yoklama yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Tabloya intikali bozuk, önümdeki 
ekran gösteriyor, mevcut Bundan evvel bir arka
daşım da, tabloya intikal ettirmediği için töhmet al
tında kalmıştı. Bu bizim kaderimiz, biliyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, yani, buradan gelen iletkenlerin bozuk oldu
ğunu nereden biliyorsunuz? 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

ÖNERGELER (Devam) 

BAŞKAN — Oylamak üzere izinleri teker teker 
okuyorum: 
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«Ankara Milletvekili Hasan özçelik 36 gün, has
talığı nedeniyle, 24 . 12 . 1976 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler.» Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Osman özer 80 gün, has
talığı nedeniyle, 5 . 1 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Elmalı, 20 
gün, hastalığı nedeniyle, 24 . 1 . 1977 tarihinden iti
baren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, 20 gün, has
talığı nedeniyle, 16 . 2 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Sivas. Milletvekili İhsan Karaçam, 15 gün, has
talığı nedeniyle, 28 , 2 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Hasan özçelik, 36 gün, has
talığı nedeniyle, 4 . 3 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Rize Milletvekili Sudî Reşat Saruhan, 20 gün, ma
zereti nedeniyle, 11 . 3 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Ünat Demir, 11 gün, maze
reti nedeniyle, 14 , 3 s 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Uşak Milletvekili Ahmet Yılmaz, 20 gün, ma
zereti nedeniyle, 17 . 3 . 1977 tarihinden itibaren.» 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler». Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

15. — Bir yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
İstanbul Milletvekili Osman Özer'e, ödeneğinin verile
bilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi. (3/818) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan İstanbul Milletvekili Osman özer'e 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'e, izin ve
rilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi. (3/819) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum: 
Genel Kurula 

Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hizasın
da gösterilen süre ve nedenle izin istemi Başkanlık 
Divanının 31 . 3 . 1977 tarihli toplantısında uygun 
görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kental Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

İstanbul Milletvekili Osman özer, 20 gün, has
talığı nedeniyle, 29 . 3 . 1977 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

17. — Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC -10-10 tipi Ankara uçağının hangi şartlar al
tında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiala
rın incelenmesi amacıyle kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun görev süresinin üç ay daha uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/6, 3/820) 

BAŞKAN — 10/6 esas numaralı Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezke
resi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının; 

Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC -10 -10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığı
nın ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenme
si için Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi 18 . 4 . 1974 ta
rihli 68 nci Birleşimde görüşülerek kabul edilmiş, 
20 . 5 . 1974 tarih ve 80 nci Birleşimde komisyon 
teşekkül ederek çalışmalarına başlamıştır. 

Tetkiklerini tamamlayamayan komisyonumuzun 
görev süresinin karar tarihinden itibaren 3 ay daha 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla; 
10/6 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkam 
İstanbul Milletvekiü 

Reşit Ülker 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... (M. S, P. sıralarından gürültüler.) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan 
söz istemiştim? (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Söz istiyorum, dedi, «Onayınıza su
nuyorum» dan evvel söyledi. (C.H.P. sıralarından gü
rültüler.) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kendisi izin
lidir, söz alamaz ki? 

BAŞKAN — Hayır, «onayınıza sunuyorum» der
ken ondan evvel «Söz istiyorum» dedi. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler.) Efendim, yanım
daki sayın Divan üyeleriyle beraber söylediğini tes
pit ettik, söyledi. 

Buyurun Sayın Yasin Hatiboğlu. (A. P. ve C.H.P. 
sıralarından gürültüler.) Söyledi, sayın Divan üyeleri 
dahi aynı şeye şahitler. Yani bu kadar insafsızlık ol
maz canım. 

Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; (Gürültüler) Müsaade 
buyurursanız.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın tiye izinlidir, Mecliste yoktur, konuşa
maz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Yok mu
yum? Yahu ben Meclisteyim birader yani. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Mecliste yok arkadaş, konuşamaz. İzinliler efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, izin tezke
resi sonradan okutuluyor. İzin müddeti geçti. Hem 
olsaydı bile, izinli gelemezdi 'diye bir şey de yok, ama 
izin tezkeresi zaten geçmiştir. Yani izin tezkeresi 
sonradan gelmiştir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izinli o, konuşamaz. Neden söz verdiniz? Hangi 
konuda konuşacak? Meclisin vaktini almaya hakkı 
var mı? 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresindeki süre uzatılması lehinde konuşacak. İç
tüzük buna, madde 64'e göre hak vermiştir, ne ya
payım. 

Buyurun Saym Hütiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, verdiğiniz 20 günlük izin için teşekkür 
ederim. Ama o iznin tarihi çok eski. Biliyorsunuz, 
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bir saym Bakan yurt dışına gider, dönüşten bir ay 
sonra kendisine izin tezkeresi gelir. Mecliste usuldür 
bu. Mutmain olasınız, halen izinli değilim, burada
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir uçağın birkaç sene 
önce düştüğü ve birçok insanın hayatına maloldu-
ğu hepinizin malumu. Bu Araştırma Komisyonunda, 
gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerek Adalet Partili 
ve Demokratik Partili arkadaşlarımızla birlikte uzun 
süre çalıştık. Bu komisyonda, Milli Selâmet Partisi 
adına buluttan üye bendenizdim bir süre. 

Komisyonun, gerek şirketin umum müdürlüğünün 
bulunduğu İstanbul'dan, gerekse Ankara'daki teşki
lâtından çeşitli bilgileri alması uzun zamanlar aldı. 
Biraz önceki talepten de mutlaka dikkatle tespit et-
mişinizdir; Araştırma Komisyonu 1974 yılında kurul
muş. Bir uçağın düşmüş olması deyip geçmek imkâ
nı yoktur. Mesele çok yönlü bir meseledir. Bu uça
ğın düşmesi nedeni pilotaj hatası mıdır, "yoksa tek
nik hata mıdır? Bunların uzun uzun araştırılması lâ
zım. Lockheed olayıyla bu düşen uçağın arasında ir
tibat var mıdır, yok mudur, bunu araştırmamız lâ
zım. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Vakit doldu, 
kendini yorma. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Daha 5 da
kikamız var. 

Bunu araştırmak lâzım. Hepimiz konuştuğumuz 
zaman, gazeteleri açtığımız zaman, Lockheed Şirke
ti deyip, duruyoruz. Bu düşen uçağın alımıyle meş
gul olan insanların Lockheed Şirketi yolsuzluğu ile 
ilgisi var mı, yok mu? Komisyon bunu araştıracak. 
Yüzlerce insan ölmüştür, bize gelen... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Seçimle halle
deriz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Bay
raktar, seçim endişemiz yoktur. Bendenizin hiç en
dişesi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, siz konuşmanıza 
devam edin. 

Saym Bayraktar, sizden de rica edeyim. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Daha 15 

dakikanız var. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Onu doldu

ruyoruz işte. Hakkımızı kullanıyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, komisyonda üye olarak 

. bulunduğum süre içerisinde gördüm ki, gerek o uça
ğın alınması için .gönderilen heyet, gerekse uçağı ya
pan şirketin, bir arızayı, kapı kilitlenme mekanizma-



M. Meclisi B : 73 31 . 3 . 1977 O : 2 

tiğiniz şekilde uzatmama İçtüzük müsaade etmiyor. 
Onun için, affınıza sığınarak talebinizi muameleye 
koyamayacağım. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tamam efen
dim, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğhı'nun konuşmasının 
bitimine kadar, (ki saat 19,02'de bitecek) görüşmele
rin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir, müzakereler 
saat 19,00'da bitecektir. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, netice olarak, bu Araştırma Komisyo
nunun faydasına inanıyorum. Bundan dolayı, komis
yonun süresinin uzatılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
demin, «uzatayım» dediniz, «hayır» diye oy kullandı
lar. 

BAŞKAN — Yasin Hatiboglu'nun konuşmasının 
uzatılmasını reddetmişlerdir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır efendim. 
Muamele orada biter, yapmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki kanun, teklif ve tasarılarını sırasıyle 
görüşmek için, 1 . 4 . 1977 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,00 
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sındaki tespit ettiği ânzayı, satmış olduğu uçaklar
daki bu arızayı tashih için yaptığı gayretler sonun
da, Türkiye'ye satılmış olan uçakta bu tadilâtın ya
pılıp, yapılmadığını çalışan komisyonda bulunan Sa
yın Ülker arkadaşımız gayet iyi bileceklerdir, bu 
mevzuda birlikte çalışıyorduk. Gelen teknik eleman
lara sorduk; şirket, kilitlenme mekanizmasında bir 
arıza olduğunu söylemiş, bütün sattığı müşterilerine 
haber göndermiş, «Aldığınız uçakları getirin, kilitlen
me mekanizmasında ânza var, bu mekanizmayı de
ğiştireceğim» demiş; bunun için uçak götürülüp, ka
pı mekanizmasında tadilât yapıldı mı, yapılmadı mı 
diye ilgililerden sorduk, bendeniz sordum. (C. H. P. 
sıralarından «Seçimi nasıl isteyeceksiniz?») 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Seçimi... 
BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, konuşmanızın ko

nusunu mevzudan ayırmayın, rica ediyorum. 
YÂSÎN HATİBOĞLU (Devamla) — Teknik ele

manların, teknik yetkililejrin bize söylediği söz cid
den garip ve üzüntü verici sözdü. Inanasınız, ibret 
alınacak bir sözdü; karşımızda gayet rahat söylediler. 
«Efendim, mekanizmada bozukluk var» dediler. Biz 
uçağı gönderdik, ondan sonra da teslim almaya bir 
teknik heyet gönderdik, heyetin eline satıcı şirket bir 
yazılı beyan vermiş, «biz tadilâtı yaptık, uçağı tes
lim alabilirsiniz.» demişler. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Sayın Ölçen, 56 ncı maddeyle ilgili olarak usul 
hakkında bir talebiniz var. 

56 ncı maddeyi en az benim kadar bildiğinize 
inanıyorum. Biliyorsunuz, çalışma süresini arzu et-
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

SEÇfM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

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

X 2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındakj 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

X 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 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 4. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 , 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10, 5 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-: 
tışmalarınm nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 madı 
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 İçtüzüğünün 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. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

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

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-
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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
lîsi 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 
İnşaat Malzemeleri ithalât îhracar Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması 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 iiretimiini gelştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

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



deleni uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına 
uşkun önergesi, (10/43) 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
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 yakarına olacağım saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınva bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

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

20. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayin ülke kalkınmasına 
daha etkii bîr katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyie, 
Anayasanın 88 nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
MeciM İçtüzüğünün 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 ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Müet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

23. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar-
kadaşının, spor ve beden eğilimi sorununun ay^ 
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 8i 
nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesii (10/50) 

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana geten olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa-* 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad« 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması 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 İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi-
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığım nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta< 
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 Asker! makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına illişMn önergesi] (10/54) 

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

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar] konusunda, Anayasa-



oın 88 nci, Müet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına uf
kin önergesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-
<mca bir Genel Görülme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar- . 
fcaıdıaşınun, canlı hayvan destekleme aüm poMttkası-
nın ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıy-
le, Anayasanın 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 arkadaşının. Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri^ uyarınca bir 
Mecfis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

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

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

45. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının. Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi tçtüzüğünün 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 kavuşturulmıaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 vt 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

37. • — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
*03 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 amacıvi* 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
«e 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 linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasıanm 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
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 
içtüzüğünün 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 adaletli 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 gereki' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 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 Lisesimleki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri santamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergösi. (10/7Ö) 

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 saptamak amacıyle, 
Anayasanın 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 
y onlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarım 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca biı 
Vfeclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. n 0 ' 7 3 ! 

46. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış ©lan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olavının sorum 
kılarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisli tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/74) 

47. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 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
diaların doğruluğunu saptamak amacıvh Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 vs 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 
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

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

51. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı 
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 

kullanıldığı konusunu^ saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi jçtuzuğunun 102 ve İIH nci. 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — İçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzu 
ğunun 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir. Mec 
lis Araştırması açılmasına Miskin önemesi (10/8i 

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

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

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

56. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka. 
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarım saptamak amacıyle» 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) 

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerim Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenük politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 38 nci, Mil
let Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madüeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/84) 

5?. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
\nayasanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 
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59. — Demokratik Parti -Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altınsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
\nayasanin 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüŞrinün 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 bh 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 İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınoa 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 10* 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Hişkin 
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 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri I 

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, 
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 Me&lisi 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 
88 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 paylan ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

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) 
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73. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
••naddeleri 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 kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
(2 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına İlişkin 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 Araşrırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

77. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi 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 nci 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 UysaFın, 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
kin 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 
nedenlerini 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 saygınlığım 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 tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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 uyarınca 
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 uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
00/111) 



87. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cı yle, Anayasanın 88 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 İ02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLÎK'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 içtü
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 Meclîsi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi 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) 
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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 102 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 
ü 0/120) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi-
ferinin 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

102. — İçel 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) 
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103. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 1G3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10i/127) 

104. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması 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 
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

107. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

108. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Milîeı 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/132) 

109. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ük ve orta dereceli okuj kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

110. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

111. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayı&ıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

113. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
Önergesi. (8/12) 

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
•J n un da toplanan paraların harcama yerlerini ve su

iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

116. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar« 
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-



__ 10 -

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 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
aricadaşının, İstanbul 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) s 

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 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 1012 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 arkadaşının, Hükümetin Banlt cevheri poltlikası 
kanıusuoaidıa Anayasanın 88 ndi, Mifet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meefs Araştırması açılmasına, ilişkin önergesi. 
(«0/148) 

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. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
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 İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

3. — Samsun Milletvekili İlyas 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. — İçel 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
ruya çevrilmiştir. 
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lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
>;özlti soru önergesi. (6/75) 

7. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancın» Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

8. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

9. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

10. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

11. — içel 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
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

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

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, 
«Türk Yüiksefeıe Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri 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) 

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

24. — Antalya Milletvekili ihsan 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 ismet Aga-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere üişkin İmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

28. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikramı-* 
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 Evliyagil'in, 
İstanbul 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 Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

35. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı 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 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti 
leri ile 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 Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Ba$ 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin poiıtıkay 
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

46. — Kastamonu 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 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

48. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

50. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

51. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri 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'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

54. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamıı imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

' 57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. ( 6 / ı a ^ / * * 

58. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 
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60. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

61. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

62. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha 
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

64. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka 
nmdan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/199) (*) 

66. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba 
kanından sözlü soru 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 Ilter Çuhukçu'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, Millî 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 İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

73. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/210) (*) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasi toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba« 
kanından sözlü soru önergesi.: (6/192) 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâî Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğirim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Tutfizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Aharlı Köyüne İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba« 
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/227) (*) 

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilşkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi, 
(6/200) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 
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86. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satıl mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

87. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımeısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) <•) 

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Süitte «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarıimasrna 
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'ıın, 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 som 
önergesi. (6/236) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman MİM Eğitim Müdürlerine ilişkin MÎ1M 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Mili Eğitim Bakanından 
sözM soru önergesi. (6/212) 

97. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir -• Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C, H. P.li gençlere ilişkin içişleri Bakanından 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 Milî 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'ın, 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-
gi'Pin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Milî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
tçişleri 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 sözM soru 
önergesi. (6/252) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve kansoİos-
luklarımıza yapılan suikastiere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

108. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) <*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şelefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesis (6/254) (*) 

110. — Hatay Milletveküi 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 MİM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi* (6/256) (*) 



112. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü soru 
önergesi, (6/257) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakarımdan sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

114. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

115. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Tic&r! İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

116. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*)• 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saMırıyıa uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından 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 Bakanın
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 Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

123. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (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 ilişkip 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

127. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde baızı 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 Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
ilenlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine Pişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

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

133. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etfcili 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 Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

136. — îçel 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 Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

138. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

139. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama-



krk , eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

140. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

141. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

142. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

143. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

144. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam'in, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

146. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

147. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

148. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

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

150. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

151. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 

bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Sürt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

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

161. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin 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 İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapüan mas^ 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY = 
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

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

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğrecmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

155. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

156. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. 
(6/240) 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 
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raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij 
(6/308) (*) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında. 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

166. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakamndan 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 OnaFın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğüdü'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 Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine üişkin İçişleri 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
«S/326) (*) 

178. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek LisesindeD 
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' 
m, 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 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

182. — İstanbul 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 üe ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

186. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği üe 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 Bakamndan 
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) (*) 

1̂89. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yümda 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 olan 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. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarna 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 Mikail llçin'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 Milletvekiil Murat Kâhyaoğlu* 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, ÇlifMer İlköğretim» Müdürlüğünle aıtanıan 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 üişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

202. — İzmir Milletvekili Neccar. Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak ilçesinde öiklürülen 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 toru önergesi, 
(6/366) (*) 

207. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme-' 
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru ömergesij (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 
Muıtfu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına îisjkiiıt 
Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı ktitlü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ana* 
sındaiki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba-i 
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 



211. — Trabzon Milletevkili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgüi Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Anka
ra a 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. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
iitjhalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi, (tf/380) (*) 

214. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine iişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

215. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' , 
in, anam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

216. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
mm, 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 iişkin Başbakandan sözM soru önergesi. 
(6/384) (*) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında llköğretmen 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 Bakamndan sözlü soru 
taergesi. (6/389) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen 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 
Bakamndan 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 Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamn
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 iişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

226. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/371) 

227. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan 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 llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci almış şeikline iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/396) (*) 

232. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönrnez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin 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 Milî Eğitim Balkanımdan 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 Bakamndan 
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. — tçel 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-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

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. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
tçel - 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan* 
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba* 
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

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 ahm 
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakamndan 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 Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gûr'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- I 
lu'nıun, harit cevheri işleten, ve üreten firmalara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 

ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayuı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

2. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 noi 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) 

3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

4. — 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) 

3. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştlkıimesine daıir yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 6. — 18 , 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit I 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 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 MiletveMli Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek yerilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra

porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 £ 6 v 1976; 10 . 2 . 1977) 

X 7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana MMetı 
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena* 
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada-» 
sının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa* 
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekilli Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fn 
rafın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezdin, 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 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'm 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 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-î 
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5 .4.1976) 

X 10. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil-< 
tetvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
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Nâzım İnebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisy®* 
mamın mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları, (1/28.8, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S, Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 , 6 , 1976) 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indliriirnesine 
dair kanun teki fi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (Ŝ  Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18.5 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larım 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 atamıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 13. — Islâmî ilimler Akademileri kanunu tâ* 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili tlihami Ertem ve 8 arkadaşının, 
Islâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Mili! 
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 14. — 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, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşımn, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşımn aym 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) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondokıtör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi »bazı Devlet Demiıryol-
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi hakkımda kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme ahınmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarM : 1,6.1976) 

X 16. — 6085 »ayılı Karayolları Trafik Kamıma 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 noi maddesd uya-: 
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma- tarihli : 7.1.1977) 

17. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki-i 
raları hakkımda kanon teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır,) (2/496) (S. Sa* 
ywı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 .6.1976) 

X 18. — 1487 »ayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta--
safisi ve MUM Eğitim ve Plan komisyonları rapor* 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarta : 
11,5,1976) 

X 20. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
v» Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 21. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S, Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29.6,1976) 

22. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, îstanı 
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) 

23. — 22 < 11 g 1972 tarih ve 1630 saydı Dernek^ 
iter Kanununun 50 n«i maddesinin 3 ncü fıkrasına bîr 
hüküm eklenmesi hakkında kamun 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 içişleri ve Plan komisyonları raporları, 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarM : 
1 6 . 6 . 1975) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-



re geri gönderime tetzteesi ve Anayasa Komisyonu 
rap©ru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

25. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerimin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

26. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Mitetveflcii Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamun 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. MecUM S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

28. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3,7.1975) 

29. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
saydı 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
sizim, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi. (İçtü

züğün 38 nöi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 .1976) 

34. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce-s 
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti-» 
riimesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 ncıi mad-i 
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

35, — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa-* 
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 ,_ 3 . 1976) 

X 36. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergi&i Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

37. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 say ıh Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

38. — 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) 

39. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifli. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X40. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke* 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S.: Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1976) 

X 41. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 , 4 , 1976) 

X 42. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek* 
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lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündem© 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 43. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile. 
Kaya Bengisu'nun, 213 saydı 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) 

. 44. — 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 saydı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — Muratoğlu 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) | 

48. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık I 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Korniş- I 
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
h i : 17 . 5 . 1976) 

X 49. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme- I 
Sine daırr kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) I 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

50. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin- I 
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların I 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba- I 

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

51. — 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 197Q 

X 52. — 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) 
53. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 

depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar? (1/419) (S, 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

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

55. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi^ 
fceler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesin® 
dair kanun ve Cumhurbaşkamnca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 10 ar-* 
kadaşının, esnaf ve sanat sicli kanunu tekM. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 .1976) 

57. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 noı maddesi uyarınca gündeme aikı-
rnıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11.6.1976) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtüzük 
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 11 . 6.1976) 

X 59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur. 
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'mn, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina-
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ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em 
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de 
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanuri teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı, ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

60. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanonunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (1/432) 
(S. Saytsı : 375) (Dağıtma larihi : 22.6.1976) 

61. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı ispirto ve İspirtolu İçkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi, (tçtüzüğtin 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtıma 
tarihi : 22 . 6 .1976) 

X 62. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em-
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C, Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in. 
Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
>/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

63. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağrtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

X 64. — Kırklareli Milletvekili 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 işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı ; 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

65. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka

nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1975) 

66. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Milli Savuşma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatani biz* 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

68. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

69. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarım» kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
frkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtıma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

70. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

71. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İlhamı Ertem'in. Devle* Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayrsı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16 .9 .1976) 

72. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, (içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme aİMimışıtır.) (2/286, 
2/408) (S, Sayısı : 205 ve 205'e 1 nci ek) (pafctera 
tarihleri : 1 . 7 . 1976; 11 . 11 , 1976) 
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X 73, — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme atamıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 74. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kamın töklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyannca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağutma tarihi : 11.11.1976) 

X 75. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün ^8 nci maddesi uyarınca gündeme 
atamıştır, (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1976) 

X 76. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkada/şınım, Dumlınpınar Ünliveraîtessi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarifeü : 
11.11.1976) 

77. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Gelrştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtıma Carühü : 
11 .11 . 1976) 

78. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyann
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tarihi : 11 .11 .1976) 

79. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89. 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtana tarihi : 23 .11 .1976) 

X 80. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ndn, Ordu 
Ondokuz Eylül Üriiversitesi kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyannca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayrsı : 404) (Dağıtma tarihi : 24.11 .1976) 

81. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklfi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyannca 
gündeme alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma «arfbi : 24.11 .1976) 

82. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Mületvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11 . 1976) 

83. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanom teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 84. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporlan. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25.11 . 1976) 

85. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 «ayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklfi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayrsı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 86. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 
noi maddesi uyarınca gündeme atamıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) {Dağıtma tarihi : 7.12.1976) 

X 87. — 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 tarihli : 9.12 1976) 

X 88. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyannca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tariM : 13 .12.1976) 

89. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tariM : 14 .12.1976) 

90. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faik alınmaması hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nd maddesi uyarınca gündeme atamıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17 . 12. 1976) 
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91. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek peçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

92. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapdmasj 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

93. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi: 28. 12,1976) 

94. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayüı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 .1 .1977) 

X 95. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşıkp&şa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617; (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 .1 .1977) 

96. — 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 97. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

98. — 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) 

99. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 ncd maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

100. — Burdur Mületvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
saydı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi :. 11 . 1 . 1977) 

101. — 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 102. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
tekifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S.. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1977) 

103. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
2İ . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

104. — Malatya, Merkez ilçesi, tsmetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu 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) 

105. — 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 Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : '3.2.1977) 

106. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 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) 



107. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 na maddesitte 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) 

108. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı İle Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Dunıkan 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 îşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1977) 

109. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me atamıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta-
ruhi : 8 . 2 . 1977) 

110. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun tekifirain reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkiresi ve M. Mecfei Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 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 111. — istanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşımın, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağlar hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 

. 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) pağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

112. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Belediyesi) nde Kâğıthane adiyle bîr ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi. (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 ; 1977) 

113. — Afyonkarahisar Milletveküi Süleyman 
Muttu-ve 38 aakadaışmın, Siya»! PartUer Kanunu ffle 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de-
ğiştniralmesi ve kaMırdması hakkında kanun tekîîfi. 
(içtüzüğüm 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S. Sayı«ı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

114. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın,, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 5016 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1977) 

115. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Milî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

116. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kamın tasarısı Ve Adalet Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

117. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1977) 

118. — Mihrak" Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

119. — ibrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komtîsyonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

120. — Celâl Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihli : 15 . 2 . 1977) 

121. — Ahmet Turan Gülpınar'ın, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 

122. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet' Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

123. — Bekir Usta'nın özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

124. — ismail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasamı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

125. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi öökdenüz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komiısyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarM : 16 . 2 . 1977) 

X 126. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 2 artoadaşııun, Tarım Üniversitesi kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta
rihi : 16 , 2.. 1977) 
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127. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekMi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmiftır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

128. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları* raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

129: — 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 
abnımıştır.) *(1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

130. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
fc«fk$ifi< (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyaranca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 .1977) 

131. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayıü Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 saydı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayı*ı : 506) (Dağıtma tarliM : 
21 . 2 . 1977) 

132. — Metin Öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

133. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçid 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) 

134. — 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 

I Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 

I 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) 

135. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru-
I luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 

ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7 , 3 . 1977) 

X 136. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu-

1 nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
I ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
I maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
I 71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
I teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
I kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa-
I nayive Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra

porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta-
I rihi : 8 . 3 . 1977) 

137. — 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 Keskinin, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Altay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/400t 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S. 
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

I 138. — 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) 

139. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşler-
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 

I (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 
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X 140. — 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) (Dağıtma tarihi : 15.3.1977) 

X 141. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
mına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanon tasarısı ve Aldalet ve Dışişleri 
komkyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da
ğıtılma tarihi : 15 „ 3 . 1977) 

142. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arkaldaşrnın, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişlik ek geçici 3 neü miadldiesıinıin değişıtMl-
mesllne ve bir geçici madde «İçlenmesine dair kamun 
tdfclifi. (2/725) (İçtüzüğün 3*8 nd maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1977) 

143. — Balıkesir Mitletvelldti Cihat Bilgenan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Maılılıannı Koruma Kanununa bir 
ek madde eklenmesi hakkımda kanun teklifi (2/642) 
(îçîtiüzuğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağfitana tarihi : 22.3.19l77) 

144. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle

rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

145. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(1/526) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1977) 

146. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
isenimeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra-
iporu ile Millet Meclisli, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri, (M. Meclisi : 2/44; C. Se
natosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223, 223 e 
1 nci ek ve 223 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 15 . 6 . 1976, 
29 . 3 . 1977) 

147. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair İçtülztülk ttekl'Mi Ve Anayasa Komisyo
nu raporu. (2/810) (S. Sayısı : 522 ve 522 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 3 . 1977, 30 . 3 . 1977) 

(M. Meclisi Birleşim : 73) 


