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rının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifinin 

Sayfa 
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Sayfa 
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I Sayfa 
ti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 

I alınma önergesi. (2/299) (S. Sayısı : 355) 139:144 
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I Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işlemlerine iliş

kin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/1504) 147:149 

I 3. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Gem-
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lık Bakanı Fehim Adak'ın yaaah cevabı. (7/1517) 155: 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık oya sunulan : 
1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Bir

liği Kuruluş Yasasınm ikinci ek protokolünün onay
lanmasmm uygun bulunduğuna dair. (1/349) (S. Sa
yısı : 276) 

28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair. (1/1) (S. Sayısı: 323) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kültür ve Tanıtma Anlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin. (1/268) 
(S. Sayısı: 324) 

19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuvveyt Devleti 
Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair. (1/348) (S. Sayısı : 
321), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabis
tan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasmm uygun bulundu
ğuna dair. (1/342) (S. Sayısı: 322), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair. (1/3) (S. Sayısı : 328), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair. (1/306) (S. Sayısı : 329), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İs
lâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ması hakkında anlaşmanın onaylanmasmm uygun bu
lunduğuna dair. (1/318) (S. Sayısı : 330), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tari
hinde imzalanan Hava Ulaştırması Anlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. (1/205) (S. 
Sayısı : 327), 

10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzalanan Ta
rifeli Hava Servisleri için Ücret Tarifeleri Saptanma
sına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. 
(1/283) (S. Sayısı; 345), 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine ka-
tılınmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. 
(1/147) (S. Sayısı: 346), 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı kuralla
rın birleştirilmesi hakkındaki sözleşmeye ve bu söz
leşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Pro
tokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair. (1/234) 
(S. Sayısı: 344), 

Küçüklerin Korunması konusunda makamların 
yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun "bulunduğuna ilişkin. (1/449) (S. Sa
yısı : 371) 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına dair Av
rupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında. (1/345) (S. Sayısı : 374), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu sözleşmeye 
ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair. (1/445) (S. Sayısı: 372), 

Ceza Yargılarının Milletlerarası değeri konusunda 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında. (1/344) (S. Sayısı: 373), ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Hu
kukî ve Cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/335) (S. Sayısı : 387) kanun tasarılarının kabul 
edildikleri; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısında. (1/270) (S. Sayısı : 325) ise çoğunluğun bu
lunmadığı ve oylamanın tekrarlanacağı açıklandı. 

Giresun Milletvekili 1. Etem Kıhçoğlu, Küçük 
Çiftçi Muaflığına Dair Kanunun uygulanmasından 
doğan aksaklıklar ve 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, Maliye Bakan
lığının PL-480 fonundan belediyelere tahsis edilen 190 
milyon liranın tevzii konularında gündem dışı birer 
konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu'nun, İz
mir ve çevresindeki kuru üzüm ve zeytinyağı destek
leme alımlarındaki aksaklıklar hakkındaki gündem 
dışı konuşmasına da Ticaret Bakanı Halil Başol cevap 
verdi. 

Kars Milletvekili Davut Aksu'nun vefat ettiğine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda 
bulunuldu. 

— 113 — 
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Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 arka
daşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen dep
rem dolayısiyle yurt içinde ve yurt dışından yapılan 
yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtılmadığı
nı, (10/135) ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşının, 
Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tutumunu ve 
bu Belediyenin parasal sorunlarını (10/136) saptamak 
amacıyle birer Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergeleri okundu; gündemdeki yerlerini alacaktan ve 
sıralan geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

tstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 
Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hakkındaki kanun 
teklifinin (2/616) doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi kabul edildi. 

Kars Milletvekili Doğan Arash'nra, Küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitele fa
izsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinin (2/516) (S. 
Sayısı : 292) maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
4 ncü maddeye ilişkin bir önergenin oylanması sıra
sında çoğunluğun bulunmadığının ileri sürülmesi üze
rine yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

14 Aralık 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.42'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Yozgat 
îlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 12 . 1976 Cuma 

Tasarı 
1. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl vade 
ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9 .12.1976) (Gündeme) 

Yazılı Sorular 
2. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay-Kur 

sınavlarında görevlendirilen öğretmenlerin ödenme
yen tatil ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1553) 

3. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Fil - San Vakfı'nın düzenlediği festivale ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/1554) 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, görevle 
Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1555) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İstanbul 
Teknik Üniversitesinde bir genci öldüren sanık
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1556) 

13 . 12 . 1976 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Battaî'ın, 657 sayı

lı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı 
Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/718) (Plan Ko
misyonuna) 

2. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 
2 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı hükümlerin eklenmesi 
hakkındaki 26 . 6 . 1964 gün ve 484 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin yürürlükten kaldmlmasma 
dair kanun teklifi (2/719) (Plan Komisyonuna) 

3. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 2 
arkadaşımn, Sakarya Üniversitesi kuruluş kanunu 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağ»t-
ıria tarihi : 13 . 12 . 1976) (Gündeme) 

Genel Görüşme 
4. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 ar

kadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayici
ler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istekleri 
ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/12) 
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14 .12 .1976 Salı 

Tasarı 

1. — Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı (1/522) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 ar

kadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında "kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya

rınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) Gündeme) 

Rapor 
3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar

kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahalli İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapdması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) (Gündeme) 

• > • - « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Mehmet Orhan Akkoyunhı 

DİVAN ÜYELERİ : HaKI Kanatlı (Bursa), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurutunun 18 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, düğmefcre basmak 
suretiyle, otomatik cihazla yoklama yapılacaktır. Işık
lar yandıktan sonra düğmelere basmanızı rica ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, yeni gelen üye arkadaşlarımın düğ
melere basmalarını rica edeceğim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, yanmayan düğmeter var. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bozuk düğ
meler var. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, eğer buradaki gös
terge çoğunluğu gösterecek miktara çıkarsa, zaman 

kaybına meydan vermemek için ad okunmasına lü
zum kalmaz. Şayet çıkmazsa, şüpheleri gidermek için 
ad okumak suretiyle yaparız. 

Arkadaşlarım, düğmelerdeki bozukluk nedeniy
le yeter sayıyı tespit etmek mümkün olmadığından, 
ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, sonradan gelmiş olan 

sayın üyelerden kâğıt imza ederek Başkanlığa gön
dermelerini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1J270) (S. Sayısı : 325) (1) 

(1) 325 S. Sayılı Basmayazı 9 . 11 . 1976 tarihli 
5 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Üç tane gündem dışı konuşma tale
bi vardır, bu konuşmacılara söz hakkı vereceğim. 
Yalnız, gündem dışı konuşmalar yapıldığı sırada ya
pılması gereken bir açık oylama vardır. Oylama, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasmda Kül
türel ve Biîlimseî Yardımlaşma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ile ilgilidir. Geçen birleşimde ahnan karar gereğin-
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ce açık oy kutusu sıralar arasında doPaştırıüacak, son
ra kürsü önüne getirilecektir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ona oy verilmeye
cektir Sayın Başkan. 

A) GÜNDEM DIŞI 
« 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, 
C. H. P. Genel Sekreteri ve beraberindeki heyetin 
Pasinler ilçe binasında uğradıkları saldırı hakkındaki 
gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, gündem dışı görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Ecevit'in, Pasinler ilçe binasında Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve beraberindeki 
heyetin taşlı saldırıya uğraması ve kanlı saldırıların 
Anayasal kuruluşları da kapsamına almış olması ne
deniyle gündem dışı konuşma talepleri vardır, buyu
run efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Ecevit, İçtüzük gereğince konuşma süre
niz beş dakika ile tahdit edilmiştir. 

* BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Seçimlere 10 ay kaldı. Seçim günü yaklaştıkça 
üükenin her yerinde şiddet eylemleri, siyasal saldırı
lar, siyasal cinayetler her gün artıyor. Artık bir 
çok üniversiteler, fakülteler, liseler ders veremez du
ruma gelmişlerdir. Başkent Ankara'da, bir fakülte
nin yöneticileri can ve öğretim güvenliği kalmadığı 
gerekçesiyle görevlerini bırakmak zorunda kalmış
lardır. Bu, yalnız özerk üniversitelerde değil, doğ
rudan doğruya Hükümetin, hele Millî Eğitim Ba
kanlığının yönetimi ve denetimi altındaki okullar
da, öğretmen okullarında en ileri ölçülere varmış
tır. Üstelik, bu okullardan bazılarında totaliter 
ülkelerde bile rastlanamayacak baskılar olmaktadır. 
Örneğin; Kars'ın Susuz ilçesindeki bir öğrenmen 
okulunda 12 - 13 yaşındaki pek çok öğrenci siyasal 
düşünceleri nedeniyle okuldan çıkarılmışlardır. 

Polisin birçok yerde can güvenliği kalmamıştır. 
Politikacıların can güvenliği kalmamıştır. Bir Ana
yasal kuruluş olan, Anayasal kuruluşlar arasında 
özel bir yeri bulunan Anamuhalefet Partisi yöneti
cilerinin can güvenliği kalmamıştır. Havran'da, Pa
sinler'de, Çumra'da, Oltu'da üst üste meydana ge-

BAŞKAN — Oy verilir veya verilmez, onu üye
ler bilirler. Gündem dışı görüşmeler devam ederken 
bu oylamanın yapılması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabuî edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

KONUŞMALAR 

îen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerimi ve bina
larını hedef alan saldırılar bunun açık belirtileridir.; 
Daha önce de Elâzığ'da, Seydişehir'de, Kahraman
maraş'ta Antalya'da ve başka pek çok yerde Cum
huriyet Halk Partisine buna benzer saldırılar yönel
tilmiştir. Çoğu yerlerde güvenlik kuvvetleri, bu kuv
vetlerin üyelerinden pek çoğunun iyi niyetini bildiği
miz halde, hareketsiz ve etkisiz kalmaktadırlar. Çün
kü, kendi can güvenlikleri ve görev güvenlikleri de 
büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Polis hangi 
saldırganların ardında, hangi katillerin ardında, 
hangi sloganları atanların ardında Hükümetin han
gi kanadının bulunduğunu hangi devlet büyüğü bu
lunduğunu bilemez durumdadır; o yüzden tereddüt 
ve kuşku içindedir. Cinayet suçundan arananları 
Başbakanın kendi makam odasında kabul ettiğini, 
onların kongrelerine çiçekler, mesajlar, temsilciler 
gönderdiğini görmektedir. Bu da, pek tabiî olarak 
güvenlik kuvvetlerini görev yaparken tereddüde dü
şürmektedir. 

Bugün ortada Hükümet denebilecek bir kurul 
yoktur. Hükümet denebilecek bir kurul olmadığı, 
ülkenin bu en hayatî sorununda, şiddet eylemleri 
konusunda bir Hükümet görüşünün bulunmamasın
dan da bellidir. Bunun, son günlerde ortaya çıkan 
taze bazı belirtilerini dikkatlerinize sunmak isterim. 

Başbakan, bütün olan bitenlerden solu suçla
maktadır, fakat Başbakanı zaman zaman fena hal
de açığa düşüren bir Başbakan Yardımcısı, Milliyet
çi Hareket Partisi Genel Başkanı geçen gün çıkıp 
bütün bu olup bitenleri; emperyalizmi, sömürgeci
lerin bir oyunu, bir tuzağı olarak göstermiştir ve 
şunları eklemiştir: «Bu gerçeği görmeyerek veya gör
mezlikten gelerek meseleyi basit bir sağ - sol çatış
ması şeklinde yorumlamak isteyenler milletimizi ya
nıltmaktadırlar. » 

Hükümetin bir başka kanadı, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, «Komünist ihtilâli peşinde koşan, Dev
letimizi bölmeğe ve yıkmaya çalışan, Türk polisini 

TV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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kurşunlayan örgütlerin karşısına sorumsuz gruplar 
değil, Devletin meşru güvenlik kuvvetleri çıkma
lıdır.» diyor; öteki Başbakan Yardımcısı, Hüküme
tin başka kanadından Başbakan Yardımcısı, Milliyet
çi Hareket Partisi Genel Başkanı, buna hemen ce
vap veriyor ve şunları söylüyor: «Tedhişçi saldır
gan militanların karşısına sorumsuz silâhlı gruplar 
çıkarılmamalı, bunlara karşı Devlet kuvvetleri se
ferber edilmen' diyenler, konuya ne kadar yüzey
den baktıklarını, ne derece ciddiyetsizlik ve tutar
sızlık içinde olduklarını ortaya koymaktadırlar» di
yor bir Başbakan Yardımcısı ve devam ediyor: «Bu 
mesnetsiz iddialar, komünist tedhişçilere teslim ol
mayan yurtsever Türk gençliğinin miüî şuur ve dü
şünceden mülhem şerefli mücadelelerine yöneltilen 
elem verici hücumlardır.» Bu hücumlarla da, bu hü
cumları yapmakla da Hükümetin bir başka kana
dım itham etmiş oluyor. 

Demek ki, Hükümet kendi içinde daha has
talığın teşhisinde birleşememektedir. Hattâ hasta
lığın teşhisi konusunda Hükümet kanatları birbirini 
itham etmektedir. Hastalığın teşhisinde birleşemeyen 
Hükümet kanatlan tabiî hep beraber tedavide hiç 
birîeşememektedirler. Başbakan, soruna çözüm ola
rak olağanüstü tedbirler, sıkıyönetim ilânı, üniversi
telere elkonulmasını öneriyor, bunların gerektiğin
den söz ediyor. Bir başka Hükümet kanadı ise, 
hem de İçişleri Bakanlığını ve Adalet Bakanlığını 
elinde bulunduran Hükümet kanadı, bizce de haklı 
olarak, bu gibi olağanüstü tedbirlere gerek olma
dığım, bunlara gerek kalmadan da memlekette asa
yişin sağlanması olanağının bulunabileceğini söylü
yor. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Hükümet bir yana, Devletin kendi varlığı göl
geleniyor, Adalet Partisi daha önce Hükümette bu
lunduğu dönemde demokrasiyi tahrip etmişti, bu 
kez hem demokrasiyi, hem Devleti tahrip ediyor. 

Katillerin yönettiği ve Başbakanın himaye etti
ği bir dernek, açıktan beyanat veriyor; «Eğer öldür
mek istersek sırada niceleri var» diyor ve bu arada 
hiç kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi sıraların
da oturan bazı kimseleri de kastediyor. Nitekim ba
zılarımız öldürülmekten kıl payı kurtuldu.» 

Yine Başbakanın himayesindeki ve katillerin ida
resindeki bu dernek ülkenin 900 yerindeki yüzbinler-
ce kişilik kuvveti ile gerekirse ortalığı birbirine kata
bileceğim ilân ediyor. 

Yine bu dernek, karşısındaki bir grupa, «Siz si
lâhı bırakın, biz de bırakalım» diyor; yani silâhlı 
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J olduğunu gazele sütunlarında açıkça ilân ediyor ve 
Devlet, Koskoca Türk Devleti bu bir avuç zorba 

I karşısında hiç bir şey yapamıyor. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yapmak istediği 
zaman karşısına doğrudan doğruya Başbakan çıkı-

] yor4 (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Hırsız Başbakan 

ne diyecek? 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biz ne zaman

dır gençleri, kışkırtıcı ajanlara karşı uyanyorduk. 
I Bu kez şiddet eylemcilerinden başta gelen bir grupun 

başbuğu, bir Hükümet Üyesi olarak aynı uyarıyı 
yapıyor: «Türk gençliğine, aralarında casusların, kış-

I kiracıların kaynaştığım önemle belirtmek isterim. 
Bunlar gençleri birbirlerine düşürerek doğacak kar-

I gaşahkta memleket çocuklarım yok etmek istemek-
I tedirler» diyor; emperyalizmden, sömürgecilikten, 

ülkemizi parçalara ayırmak isteyenlerden söz ediyor. 
I Biz öteden beri sağın da, solun da birer kesimin-
j de ülkeyi parçalamak isteyenlerin bulunduğunu ve 
I bunların belki de bir gizli ittifak halinde işbirliği yap-
I tıklarını görüyorduk ve söylüyorduk. Bu iki grup 
I sözde birbirinin karşıtıdırlar, fakat bir kısım Türk 
I halkına «Siz Türk Milletinden sayılmazsınız» demek-
I te birleşmektedirler. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

I Kimler sokuyor gençlerin araşma bu casusları, 
bu kışkırtıcı ajanları? Hangi devlet hesabına yapıyor-

I 1ar bu işi? Bu iddiayı ileri süren bir Başbakan Yar
dımcısı okluğuna göre, bunu ciddiye almak ve Hü-

I kümetten bilgi istemek hakkımızdır. Acaba bu ca-
I suslan, kışkırtıcıları gençlerimizin araşma sokan 
I emperyalist ve sömürgeci güçlerin merkezi Mosko-
I va mıdır, yoksa Washington mudur? 
I Bu uyarıyı yapan Başbakan Yardımcısının yan-
I daşîan, Pasinler'de Cumhuriyet Halk Partisi yöne-
I ficilerini «Moskova'ya, Moskova'ya» diye taşladık

ları sırada, Moskova'da yüksek düzeyde bir Hükü-
I met heyeti bulunuyordu. (C. H. P. sıralarından 
I «Bravo» sesleri, alkışlar) Ye Türkiye ile... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir dakikanız var, 
I hatırlatıyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bitiriyorum 
I Sayın Başkan. 
i Ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında hemen 

her ekonomik alam kapsayan 10 yıllık bir ekono
mik işbirliği anlaşması imzalıyordu. 

Eğer bu kışkırtıcılıkların, casuslukların merkezi 
I Washington'sa, Sayın Başbakan da oraya üst üste 

dostluk mesajları, bağlılık mesajları gönderiyor. 
I (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım^ kendi kendimizi aldat
mayalım ve düşmanı dışımızda aramayalım. Eğer 
bir üucede adına Cephe Hükümeti denilen bir hükü
met varsa ve o Cephe Hükümetinin başı her gün 
Cepheden olmayanları milliyetçi olmamakla, iha
netle suçlarca, düşmanlık duygularım körüklerse, 
siyaset eşkıyasını, katilleri makamında kabul-eder, 
onların derneklerine, kongrelerine çiçekler gönde
rirse, saldırıya uğrayan muhalefet liderlerine bir 
geçmiş olsun bile demezse... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, son cümlelerinizi rica 
edeyim* 

BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

...Dost olsun, düşman olsun pek çok yabancı da 
bu durumdan elbette yararlanmaya kalkışabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim kanımıza göre, üni
versitelere el koyma isteği yensiz olduğu kadar da ka
nunsuz bir istekdir. 

Sıkıyönetim ilân etme isteği kasıtlı bir istektir. 
Cumhuriyet Halk Partisi son olaylarla kışkırtılarak 
olayların içine çekilmek, bunalım bir tırmanmaya dö
nüştürülmek ve sıkıyönetime gerekçe hazırlamak isten
mektedir^ Öylece bu gibi olayların dışında ve üstünde 
kalmak isteyen Ordumuz, zorla olayların içine bir 
taraf olarak çekilmek istenmektedir. Türk Ordusu 
bu oyuna gelmeyecektir, istediği kadar Başbakan 
kendisini tutan gazetelerde Orduya çağrılar yayınla
tırsa yayınlatsın... 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica etsem; vakit 
geçti. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — ...Ordu bu oyu
na gelmeyecektir, Cumhuriyet Halk Partisi bu oyu
na gelmeyecektir, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
oyuna gelmeyecektir ve öyle umuyorum ki, hattâ 
Hükümet bu oyuna gelmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Başbakan 
evvelâ Meclise gelsin. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Söz istiyorum Say m Başkan. 

BAŞKAN — Sözü, cevap için mi istiyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Evet efendim. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Saym Başkan değerli milletvekilleri; 

Sözlerime başlamadan önce; siyasî parti idareci
lerimizin yurt sathında parti faaliyetleriyle ilgili ola
rak yaptıkları gezilerde, toplantılarda kendilerine 
karşı yapılan, mantığın, iz'anın ve demokratik siste
min dışındaki tecavüzlere karşı olduğumu, bunları 
reddettiğimi ve bu hadiseden dolayı da saym Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkamna üzüntülerimi 
bildirmeyi arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu hadiselerde hatalı olan tutum şudur: Eğer bir 
partinin üst kademe yöneticisi bir yerde istediği şekilde, 
demokratik sistem içerisinde konuşma imkânına sahip 
olamazsa; onun mukabili bir başka yerde, bir başka 
parti idarecisi de aynı mukabele ile karşı karşıya 
kalabilir. Bunların bizi götüreceği hiç bir yer yoktur. 
Biz münakaşalarımızı, biz mücadelemizi demokratik 
sistem içerisinde belirli sınırlarda tutmak mecburi
yetinde olduğumuzu bilmeliyiz. Bu sınırlar, bütün 
medenî memleketlerde tatbik edilen, bütün medenî 
memleketlerde ortaya koyulan sınırların içerisinde 
cilan sınırlardır. Bunun dışındaki zora, taşa, silâha, so
paya dayanan mücadelelerin demokrasimize zarar 
verdiğini, demokratik parlamenter sistemimizin işleyi
şine zarar verdiğini ifade etmeyi gerekli görüyorum. 
Biz mücadelelerimizi, siyasî mücadelelerin yapıldığı 
satıh içerisinde ve bu siyasî mücadelelerin sınırları içe
risinde yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bilmeli
yiz. Bunları burada ifade etmeyi gerekli görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce aktüel mevzu olduğu 
için Pasiıüerdeki olay hakkında birkaç cümle söyle
mek istiyorum. Vaki tecavüzden sonra emniyet kuv
vetleri hadiseye el koymuşlar, ilk anda sekiz kişi ne
zarete alınmış, derhal savcılık haberdar edilmiş; savcı 
işe vaziyet etmiş, savcının yönetimi altında bu soruş
turma sürdürülmüş; sonra dokuz, bilâhara basından 
da birçok arkadaşlarımızın malumatları olduğu üzere 
onüçkişi nezarete alınmış ve adlî makamlarca, ciddi
yetine binaen anında adlî makamlara intikal ettiril
diğinden olaya el konulmuştur. 

Mesele, bir hadise çıktıktan sonra olaya el koya
rak, onun müsebbiplerini veya suçlularını yakalamak
tan ibaret değildir. Gönül arzu eder ki, siyasî müca
delelerimizi en medenî ölçüler içerisinde yapabilelim. 
Bunun için İçişleri Bakanlığı olarak, azamî gayret ve 
titizlik içerisinde bulunduğumuzu, zannediyorum Par
lamentomuzun değerli üyeleri takip etmektedirler, 
bunu kabul edeceklerine inanıyorum ve bu hadise-
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de eğer idarenin bir ihmali, idarenin bir suçu veya 
idarenin alması gereken tedbirlerde bir kusuru varsa, 
onu da incelemek üzere bir mülkiye müfettişi arka
daşımız görevlendirilmiştir, İstiyoruz ki, bundan son
ra hangi siyasî pariiye mensup olursa olsun, ister ik
tidar, ister muhalefet kanadına mensup bir parlamen
terimizin, bir değerli parti yöneticimizin parti çalışma-
larıyle ilgili olarak faaliyetlerinde, yurt gezilerinde 
kendilerine karşı bu kabil olaylar cereyan etmesin. 
Bunu ümit ve teaıenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, polisimizin can güvenliği 
kalmadığı hakkında sayın Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Başkanının daha önce ve bu kürsüde beyanı 
oldu. Buna bir ölçüde iştirak etmenin imkanı yok
tur. Şu bakımdan imkânı yoktur. Polis, elinde silâh 
olan, kanun, nizam tanımayan, «eşkiya» diye tarif 
ettiğimiz kişiye karşı devleti, rejimi, parlamenter dü
zeni, kanunları koruyan insandır. Eline silâhı alarak, 
onun karşısına çıkan kimseye karşı hayatını siper 
ederek görev yapan insandır. Bu görevi yaparken 
elbette kanun, nizam tanımayan - düşünce tarzı mü
him değil - kişilerle karşı karşıya gelebilmekte ve 
onların kurşunlarına maalesef hedef de olabilmekte
dir. Çok az dahi olsa bu vakıalar cereyan etmek
tedir. 

Bu hadiselere bakarak, polisimizin can güvenli
ğinin kalmadığını ifade etmek imkânı yokhır. Eğer 
polisimiz bu hadiselere canını dişine takarak, haya
tını ortaya koyarak çıkmasa, şu anda çatısı altında 
konuştuğumuz demokratik parlamenter düzeni koru
mak imkânı olmaz. 

Bu bakımdan, polisin zaman zaman münferit sal
dırılara karşı hedef olarak seçilmiş olması, Tür
kiye'de polisin can güvenliği kalmadığı şeklinde ifa
de edilmemelidir, böyle değerlendirilmemelidir. Daha 
insaflı bir değerlendirmenin, polise karşı onun gö
revini yaparken, onu kurşunlamaya varacak kadar 
bazı şahıs veya grupların düşmanlık içerisinde 
olduğunu ifade etmenin daha yerinde olduğu kanaatin
deyim. 

Değerli arkadaşlarım, gerek muhalefette bulu
nan siyasî partilerden bazılarının, gerek iktidarda 
bulunan siyasî partilerden bazılarının binalarına da 
saldırılar yapılmaktadır. Bunlara da göz yumuîmamak-
tadır; bunlara karşı da en ciddî şekilde üzerine eği
lerek gereken her türlü kovuşturma, araştırma ve suç
luların yakalanarak adalete teslim edilmesi şeklinde 
tecziyeleri yoluna gidilmektedir. Ancak gene ifade 
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edeyim ki, bananla da bir yere gitmenin imkânı 
yoktur. Bir partinin binasını tahrip etmekle o partinin 
düşünce ve inançlarım ortadan kaldırmanın hiç bir 
bağıntısı olmadığını, her aklıselim sahibinin kabul et
mesi gerekir. 

Daha önce Avrupada başlayan birtakım şiddet 
eylemleri memleketimize sıçramış, ancak oralarda 
belirli sınırlar içerisine alındığı halde, maalesef mem
leketimizde henüz bu şiddet eylemlerine teşebbüs eden
ler, bu şiddet eylemlerini uygulayanlar belirli sınırla
rın içerisine alınamamıştır. Burada birtakım mevzuat 
eksiklikleri ve boşluklarının olduğunu da itiraf etme
liyim. Karşı karşıya gelen binlere varan iki gruptan 
birisinin diğer grup mensuplarını yaraladığı, hatta öl
dürdüğü anda vukua gelen olay, sadece o kişilerin 
bir çember içerisine alınarak yakalanmaları ve adliye
ye sevk edilmelerinden başka bir netice vermemekte
dir. Burada da belirli delillerin toplanması söz konu
su olmadığından, belirli tevsik edici - polisin ve gö
revlilerin beyanları dışında delil mahiyetinde evrakı 
müsbiıte ibrazı imkân dahilinde olmadığından - he
piniz yakinen takip ediyorsunuz - çoğu zaman bu 
kişileri cezalandırma imkânı da hâsıl olmamaktadır. 

Ancak, içişleri Bakanlığı olarak; emniyet ve asa
yiş güçlerinin başında İçişleri Bakanı olarak, polis 
olarak, jandarma olarak bizi mücadeleden alıkoyma
makta, şevkimizi kırmamaktadır. Ancak, buradaki 
bazı mevzuat boşluklarını da işaret etmekte fayda 
gördüğümü ifade etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, şunu peşinen ifade etme
yi polisimize karşı bir görev biliyorum. Her kesimde 
olduğu gibi, polisimizin içerisinde de hatalı hareket 
c;îen insanlar olabilir; ancak, onların bu hatalı hare
ketlerine göz yumulmamaktadır. Onlar tarafımızdan 
teşvik görmemekte, müsamaha görmemektedir. 

Bana intikal edip de, hakkında tahkikat yaptırma
dığım ve tahkikat neticesinde suçlu olduğu tespit 
edilen kimseyi cezalandırmadığım bir tek vaka yok
tur ve kimse de gösteremez. 

İnanıyorum ki, adalet mülkün temelidir. İnanıyo
rum ki, eğer polisimiz kanunun tatbikinde, kanun 
tatbikatında; kanunu ihlâl eden kişiye karşı, o kişi is
ter kendi düşüncesi paralelinde olsun, ister kendi 
düşüncesinin zıttma bir düşünceye sahip olsun, ka
nun karşısında eşit davranmazsa, adaleti yerine ge
tirmezse, mülkün temeli olan adaleti ihlâl ederse, ne 
huzur sağlamak mümkündür, bununla ne de bir yere 
ulaşmak mümkündür. 
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Altını çizerek bütün beyanlarımda bunu ifade 
etlim. Polis teşkilâtımızla emniyet ve jandarmanm 
müştereken brifinglerinde topladığımız zamanlarda 
bunu defaatla zikretmekten, ifade etmekten kendimi 
alamadım, bir kere daha tekrar ediyorum. Polisin 
tarafsızlığı kanunun tatbikatında eşitliktir. Yoksa 
polis devletin tarafındandır. Polis Anayasanın, ka
nunların tarafmdandır. Polis o kanunları tarafsız, 
eşit olarak uygulayan hükümetin tarafındadır. An
cak hükümet kanunların dışına çıkarsa onun mura
kabe mercileri vardır, onun tecziye mercileri vardır.. 
Bütün bunlar sıhhatli bir demokratik sistem içerisin
de işletilebilir. Ancak, polis kanunsuzların karşısın-
dadır. Polis devletin, parlamenter demokratik reji
min; polis, anayasanın karşısında olanların karşı-
smdadır. O zaman polis taraflıdır. Bu taraf, Anayasa 
ve kanunların tarafıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta bütün Parla
mentomuzun değerli üyelerine teminat veriyorum. Eğer, 
emniyet ve asayiş kuvvetlerimizin kanunların dışında 
bir davranışı olursa, onun karşısına önce ben çıkacak, 
onu önce ben tecziye edeceğim, ancak Parlamento
muzun değerli üyelerinden de beklediğim şey; ka
nunu, Anayasayı, demokratik parlamenter rejimi, ça
tısı altında konuştuğumuz bu sistemi müdafaa eder
ken, polisimizin yanında olmalarıdır. Bunu bekliyo
rum, bunun böyle olacağına inanıyorum ve Yüce 
Parlamentoyu saygılar sunarak selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu' 
nun, Avustralya dala Türk işçilerinin sorunları hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Avustralya'daki işçilerin sorunları 
hakkında gündem dışı söz isteyen sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlîi'na söz veriyorum. İçtüzük gereğince ko
nuşma süreniz beş dakikadır sayın Köylüoğlu. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

Biliyorsunuz, Parlamentodan bir heyet olarak 
Avustralya'ya gittik. Avustralya Hükümetinin Parla
mentosunun davetlisi olarak orada bulunduk. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — «Avustralya Hü
kümetinin Parlamentosu» olmaz Avustralya'nın Par
lamentosu» olur. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) -
...Ve Parlamentosunun... 

Düzeltiriz, düzeltiriz; yanlışlık varsa düzeltiriz. 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu konuşmanıza de

vanı ediniz. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU '(Devamla) — 

...Davetli olarak orada bulunduk. Başkanımız Meh
met Ünaidı idi ve Kontenjan Senatörü Hüsamettin 
Çelebi, Senatör Ali Cüceoğlu; milletvekili olarak Ek
rem Sadi Erdem, Nihat Saltık ve ben vardım ve bi
zim Hasan özçelik vardı ve Vefa Tanır vardı ve Or
han Tokuz vardı ve... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Zekâi Yaylalı 
vardı. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Zekâi Yaylalı vardı. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, sataşmalara ce
vap vermeden ziyade, konuşmamzı yapmanızı istir
ham edeceğim. Arkadaşlarımdan da, Tüzük gereğin
ce sataşmamalarını istirham ederim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Gittiğimiz yerlerde hüsnü kabul gördük. Bizi iyi kar
şıladılar, misafirperverlik gösterdiler ve bazı kasaba
larda şanlı Türk Bayrağını belediyelerinin direklerine 
çektiler, toplantı salonlarına astılar. 

İşte, bize karşı gösterilen bu misafirperverlik, ko
nukseverlik sizin adınıza yapılmıştır ve size aittir. 

Bu arada Avustralya kıtasının birçok şehirleri
ni gördük. Bu memlekette fert başına düşen gelir 5 
bin doların üzerinde olduğu için vatandaşlarım re
fah içerisinde gördük. Şehirleri imar edilmişti. Mese
lelerini aşağı - yukarı halletmiş durumdalar. 

Yeni bir kıta, yeni topraklar, genç topraklar, be
reketli topraklar ve bu topraklar üzerinde, 7 milyon 
kilometre murabba yerde 15 milyon kişi yaşamakta
dır. 

Bu arada işçi kardeşlerimizle de temas ettik, gö
rüştük, dertlerini dinledik. Bizi gördüklerine çok se
vindiler, memnun oldular. «Biz sizi gördük, Devleti
mizi arkamızda hissettik, yalnızlığımızı unuttuk» de
diler. Çok memnun oldular ve dertlerini dinledik il
gililere, yetkilüere, sorumlu kişilere ileteceğimizi söy
ledik. Bu arkadaşlarımızın dertleriyle samimî olarak 
ilgileneceğiz ve burada onların takipçisi olacağız. 

Bu işçi kardeşlerimizin en başta gelen dertlerin
den birisi, eğitim, çocuklarının eğitimi; ikincisi, din 
adamı talepleri ve üçüncüsü de sosyal güvenlik me-
selesiydi. Bunlar üzerinde uzun uzadıya görüştük, 
kendileriyle hasbıhallerde bulunduk. Bu sorunların 
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halli için bize düşen meseleler vardı, bizim Hüküme
tin yapacağı işler vardı ve orada Avustralya Hükü
metinin yapacağı işler vardı. Tabiî bunları yetkilile
re duyuracağız. Sorumlulara duyuracağız ve bunların 
samimî takipçisi olacağız. 

Netice olarak şunu söylemek istiyorum: 
Sizin adınıza, bu memleketi, bu ülkeyi, bu yeni 

kıtayı - 5 nci kıtayı - ziyaret ettik. Çok şey gördük 
ve büyük misafirperverlik gördük, ağırlandık. Mem
leketimizi tanıtmaya ve onları tanımaya çalıştık. Ta
biî bu yeni kıta ile münasebetlerimiz 1967 ve 1968'den 
sonra başlamıştır. Ben şahsen... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu 2 dakikanız var. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu memleketle olan münasebetlerimizin geliştirilme
si, ilişkilerimizin çoğaltılmasının, iki memleket men
faatine de uygun olacağı kanaatindeyim. 

İşçilerimizin - 30 bin kadar işçimiz mevcuttur -
hepsi de hallerinden memnundurlar. Yalnız memle
ket hasretiyle, memleketlerini, Türkiye'mizi daima 
hatırlamaktadırlar. İşte bu işçi kardeşlerimizin selâ
mım ve saygılannı getirdik; sizlere arz ediyorum ve 
böylece vazifemi yaptığım kanaatindeyim. 

Bu vesile ile ben de sizlere saygılarımı arz eder, 
sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Samsun ili çevresindeki bakır ve azot sanayii nede
niyle çıkan gazların meydana getirdiği sakıncalar hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın İrfan Yankutan; Samsun ili 
çevresinde bulunan Bakır ve Azot Sanayinin çıkarmış 
olduğu zehirli dumandan dolayı meydana gelen sa
kıncaları dile getirmek için gündem dışı söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. Konuşma süreniz, 
İçtüzük gereğince 5 dakika ile sınırlıdır. 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Karadeniz'in münakale, sanayi, ziraî ve kültürel 
merkezi olan Samsun'da, Avrupa'da eşi bulunan bü
yük bir bakır tesisi Azot Sanayii ve Sülfürik asit fab
rikaları vardır. Fakat buradaki fabrikaların bacala-
rındaki elektro filtre aygıtlarının bozuk oluşu nede
niyle çıkan gazlar, çevredeki 36 « şimdi 46 - köyün 
mahsulünü tehdit etmekte ve bu bölge esasen ratip 
olduğundan çıkan gazlar, havadaki rutubet ile, su 
buharı ile birleşerek düştüğü yerlerdeki ürünleri ta
mamen yok etmektedir. Yalnız ürünler değil, bura
da bulunan hayvanların hayatı da tehlikeye girmek-
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tedir. Banka da, üretici köylüye gerekli krediyi ver
memektedir. Bunun nedeni şudur: 

% 100 kapasite ile çalışma durumunda bulunan 
bu fabrikalar, % 25 ile 30 kapasite arasında çalışı
yordu. Bunların elemanları Finlandiya ve Avru
pa ülkelerinde ihtisas görmüş mühendis ve teknisyen
lerden ibaretti. Fakat son zamanlarda meydana ge
len sendikal faaliyetler nedeniyle ve araya politika
cıların girmesi yüzünden, bu ihtisas görmüş 300 kü
sur kişi işlerinden atılmış; yerlerine, daha evvel ora
ya bütün bu teknisyen ve işçileri oraların müdürleri 
alırken, ancak Ankara'dan verilen emirlerle ihtisası 
olmayan kişiler getirilmiş olduğundan, bugün bu fab
rikalar % 10 kapasite ile çalışmaktadır. 

Son günlerde ise, bu bacalardan çıkan gazlar şeh
ri istilâ ermeye başlamış ve bazı gazetelerde başma
kale haline getirilmiştir. Yani bu gazlar toprağa düş
mandır, biten ürüne düşmandır ve seçim çevremde 
bulunan yüzbinlerce insanın hayatına düşmandır. 

Bu yerin idaresinin ihmalci olan ve idarecilik nos
yonundan, teknik açıdan zayıf durumda olan kişile
rin elinde olmasından dolayı bu milyarhk müessese 
fayda yerine Türkiye'ye zarar getirmektedir. 

Ben, bu durumu Sayın Başbakana ilettim. Sayın 
Başbakan ilgili mercilere ve Samsun Valisine duru
mu bildirmiş. Bana verilen yazıda diyor ki: «Adı ge
çen bölgede fazla zarar gören birçok çiftçiler mah
kemeye müracaat ederek tazminat davası açmış ve 
açmaya devam etmektedir.» Bu resmî bir yazıda-. 

Yapılan müracaatımız üzerine teknik bir komis
yon tarafından hazırlanan rapor ilgililere ve Sanayi 
Bakanlığına, Tanm Bakanlığın, İçişleri Bkanlığına 
bildirmiştir. Fakat hepsi orada kaldı. Bugün halen 
metropoliten bir şehir olan Samsun ve bir taraftan 
karayele açık limanı konveyörlerle şileplere nakledi
len maden cevheri tozlarının etkisi altındadır. Rüz
gârların etkisiyle burada çalışan işçilerin ve bölge
de bulunan 30 bina yakın şehir sakininin teneffüs 
organlarına bu maden cevherleri rüzgâr yoluyla gir
mekte ve bu bir meslek hastalığı haline dönüşmek
tedir. 

Konveyürlerin üstlerinin kapatılmasını istedik 
«Tedbir alındı» dendi ve bunun da üzerinde durul
madı. 

Bizim üzerinde durduğumuz nokta şudur: 
Bugün, birinci iller arasında bulunan Samsun ili

miz, geleceğin, en büyük sanayi, münakale ve kül
tür merkezi olacak olan Samsun'un ve bütün çev
resinde yaşayan insan ve diğer canlılar ve ürünlerin 
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/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşeye Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'ıın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/745) 

BAŞKAN — 3 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma 

Bakanı Nahit Menteşenin dönüşüne kadar; Ulaştırma 
Bakanlığına, Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

ler alınmıştır» denmekte ve böylece, yuvarlak lâflarla 
benim millî servetim yok edilmekte, insaflarınım ha
yati tehlikeye düşürülmekte ve ondan sonra en müm
bit, kültürel arazilerim tamamen yozlaştırıhnaktadır. 
Yalnız o değil, 46 köy değil, bugün Devlet elinde, Ta
rım Bakanlığının elinde bulunan, değeri 100 ila 150 
milyon lira olarak tahmin edilen Devlet Üretme Çift
likleri ve diğer çiftliklerin de mahsulü, pek yakında, 
eğer tedbir alınmazsa, tamamen yok olacaktır. 

Konuşmamı şu cümle ile bitiriyorum: Şehrin ha
vası da bozulmakta ve hu duman etkisinden korkan
lar evlerine sığınmakta, bu arada şehri ikiye bölen -
ki hava kirlenmesi de çevre sağlığı bakımından çok 
önemlidir -> demiryolu da aynı işi yapmaktadır. 1 mil
yarlık araziden yalnız 2 kilometreden marşandiz git
mekte.. Kamu İktisadî Teşebbüslerinde bu konuyu 
açtığım zaman Sayın Ulaştırma Bakam. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim Sayın 
Yankutaıt. 

İRFAN YANKUTAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim.. «Bu demiryolunun pek yakımla kalkaca
ğım ve böylece 1 milyarlık arazinin de kurtulup şeh
re katılacağım» ifade ettiler. Ben bunu bir senet itti
haz ediyorum, inşallah bu da tahakkuk etmiş olur. 

Sayın Başkana teşekkür eder, arkadaşlarıma say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yankutan, 
Gündeme geçiyoruz. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlğı tezkeresi. (3/746) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışıa giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangtl'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduuğnu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı -

Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na Millî Sa-

yaşantısı tehlike içindedir. Tedbirler yalmz resmen 
kâğıt üstünde alınmıştır. İlgili makamlar, ilgili Ba
kanlıklar ve ilgililere bildirmiş, fakat ondan sonra ile
riye gidilmemiştir. 

Bunun başlıca sebeplerinden birisi, teknik eleman
ların buradan uzaklaştırılmasıdır; bunun yerine de 
kendi adamlarının buraya getirilişidir. Ye bugün ka
pasite % 10'a düşmüş, hatta bu şirketler sermayele
rinin artırılması için büyük gazetelerde ilân vermek
tedir ki, şimdilik yalnız bakırın zararı, tahmin edi
yorum yanm milyardır. 

Aynca benim döviz kaynağım olan ve dünyada 
ender yetiştirilen, bu bölgedeki bütün tütünler, bu 
gazların yere su buharı ile inmesiyle yok olmaktadır. 
Köylü alınterinin, el emeğinin karşılığını alamamak
tadır. Bunlara karşı da bugüne kadar ciddî bir tedbir 
alınmamıştır. 

Bu büyük sanayi tesisleri elde bulunurken, far 
ışığı altında temel atanlara şunu hatırlatmak isterim: 
Milyarlık tesisleri işletmekten âciz bir zihniyetin, 
far ışığı altında temel atıp, Türkiye'yi «Büyük Tür
kiye» yapacağını iddia etmesi, bence hayalin, tahay
yülün ötesinde dahi inanılacak bir vakıa değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu arz etmek istiyo
rum: 

Devlet teşkilâtı ve ellerine milyarlar teslim edilen 
kişiler bir laçkalık içindedir ve ilgili makamlara da, 
vazifelerini yapmadıklarından dolayı, «gerekli tedbir-

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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vuruna Bakanı Ferid Melsn'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/747) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı - Baş

bakan Yardımcısı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

I. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 ar
kadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayiciler 
heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istekleri ve 
temasları konularında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 
(D 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bir adet Genel Gö
rüşme Önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in 23 . 11 . 1976 

tarihli Genel Görüşme Önergesinin özetidir. 
Dünya devleri, evrensel karteller, çok uluslu şir

ketler, kapitalist emperyalist sistemin uluslararası zor
lamasını kolaylaştıran çok etkili ekonomik - politik 
araçlarına sahîpiîr. Özellikle kalkınmanın uluslararası 
finansman: 20 nci Yüzyıl bağlılıklarının en genel me
kanizmasını oluşturur. Bu bazen tüm militer ya da dip
lomatik bağlantılardan daha kesin ve hoş görüşüz zor
layıcı bir iradedir. Bu yüzden kapitalizm militarist de
neylerden savaş ekonomisinden ve savaş kışkırtıcılığın
dan istenilen sonucu alamamaktadır. Militarist yöneti
cilerin eksikliğini görmektedirler. 

Bilmek zorundayız ki; uluslararası kapitalizm özel
likle gelecek çağın anasaııayileri olarak görülen yeni 
temel sanayi kollanın kalkınmaya çalışan ülkelere aç
maya kesinlikle razı değildir. Az gelişmişlere bırakılan 
alan hafif ya da özerkleşme olasılığı taşımayan ikinci 
sanayilerdir. 

Kapitalist emperyalist bütün gelişmiş ülkeler için en 
önemli sorun üretim mallarını satabilmek için pazarla
rını genişletmektir. 

Amerika'dan, Japonya'ya kadar bütün kapitalist 
emperyalist ülkeler için en önemli sorun, sermayele
rini büyütmek için yani yatırım olanakları bulmaktır. 

(1) 8112 numaralı önergenin tam metni tutanağa 
aklidir. 

dönüşüne kadar; Devlet Bakam - Başbakan Yardım
cılığına, Millî Savunma Bakam Ferid Melen'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

\ Bunu gerçekleştiremeyen ülke çökmeye, ekonomisini 
i durgunluğa itmeye, çürütmeye mahkûmdur. 
i Geçen hafta ülkemize gelip çeşitli temaslar üıce-
' lemeler ve de yoklamalar yapmış olan Batı Alman-
j ya heyetinin yatırım tekliflerinin ve isteklerinin bu 

genel manzara içinde değerlendirilmesi zorunludur. 

Alman Sanayicileri Federasyonu Başkam; Dr. 
Hans Günther Sohl verdiği demeçte: «Biz serbest 
dünya ticaretim geliştirecek her türlü girişimi destek
liyoruz. Türkiye'de serbest bölgelerin kurulması iyi 
bir şey olur. Filipinlerde kuruldu. Geçenlerde Mısır 
Devlet Başkanı Enver Sedat ile görüşürken o böyle 
bölgeler kurmak istediğim söyledi. Bu Türk - Alman 
ekonomik ilişkilerini geliştirir» dedi. 

Federal Almanya heyeti, 1950'lerde yasalaşan son 
derece liberal olan 6224 sayılı Yasanın değişmesini 
istemektedirler. Bununla birlikte Federal Almanya 
heyeti «Türkiye'deki bürokrasiden yakınıp Türk ma
kamlarının kendilerini bürokratik formalitelerden kur
taramıyorlar.» Yakınmasıyle sözlerini bağlamıştır. 

Siyasa] iktidar; «Her türlü engeli ortadan kaldır
mak için her türlü işbirliğine hazır olduğunu» görüş
meler sırasında Başbakan Demire! «6224 sayılı Ya
sayı değiştirip istenilen kıvama sokabilecekleri» ga
rantisini vermiştir. 

Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Dr. Hans 
Günther Sohl'un bürokratik engel dediği, yabancı 
sermaye izni verilirken belli oranda ihracat şartı aran
masıdır. Bugüne dek hiç bir uygulamada bu şart 
aranmamıştır. Aranmamış olsa da işe başlarken böy
le bir koşulun olmamasını istemektedirler. Bu istek 
gizli taleplerini en doğal biçimde açığa vurmaktadır. 
Alman sanayicileri Türkiye'ye gelirken ticaret hac
mini genişletmekten başka bir şey düşünmediklerini 
ortaya koymuştur. 

Federal Almanya sanayicileri; Hükümetin kayıt
sız şartsız teslimiyetine rağmen kendi deyimleriyle 
Türkiye'deki atmosferden rahatsız olmaktadırlar. Bu
nun düzelmesini istemektedirler. Bunun yanında, Al-
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man iş adamları Türkiye'de yapmak istedikleri yatı
rımlar için; ayrıca kur garantisi tanınmasını da iste
dikleri de belirtilmektedir. 

Alman sanayicilerinin ardından ülkemizi ziyaret 
eden Japon, Fransız sanayicileri de aynı talepleri sür
dürecekleri de açıktır. Yukarıda sıraladığımız bilim
sel kuralın çağıııuzda geçerli stratejisin dışrna çıkmar 
yacakları ortadadır. Bunların yanında, sanayi tesisle
rinin neden olduğu: Doğa kirlenmesi ileri kapitalist 
ülkelerde çok ciddî bir sorun olmuştur. Halic'in İz
mir ve İzmit körfezlerinin feci durumları bunun kü
çük örnekleridir. Tarsus - îçel arası Bornova ovası 
doğa tahribinin diğer örnekleridir. 

Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik olduğu 
kadar, siyasal bağımsızlığımız ve çakarlarımızla bağ
daşır bir yanı oimamasmsn yanışım doğa kirlenmesi 
bakımından da özel sakıncaları olduğu açıktır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarının sürdü
rüldüğü günümüz Türkiye'sinde evrensel kapitalizmin 
çok uluslu şirketleri değişik merkezlerde Türkiye'yi 
izlemeleri ilginçtir. Kendi önerilerini Devlet Planla
ma uzmanlarına empoze etmeleri siyasal yöneticileri
mize dikte ettirmeleri ayrı özellik taşımaktadır. Ülke
mize kapitalist sistemin damgasını vurup kendi çer
çevesi içine sıkıştırıp boğmak istemektedir. Tüketim 
malları üreten ve kendi pazarlarını genişleten bu ama
cı taşıyan önerileri açıktadır. 

Siyasal iktidar boşluğundan yararlanarak sömür
ge ülkesi koşullarını talep etmektedirler. Özlemini 
duydukları bölgeleri serbest bölge olmasını kabul et
tirmişlerdir. Gelecek içinde, günümüz içinde, içinde 

yaşadığımız bölge içinde dünya barışı içinde bu giri
şimler çok ciddî sakıncalar taşımaktadır. 4 ncü Beş 
Yıllık Plan görüşülmemiştir. Stratejisi tayin edilme-
miştk. Hedeflenen amaçlar saptanmamıştır. Böyle 
bir ortamda bitkisel bir hayat sürdüren bir Hüküme
tin bu tür bağlantılara girmeye hakkı yoktur. Bağım
lılık koşulu dikta ederek gelen bugünkü Hükümete 
kabul ettiren evrensel kapitalizmin ünlü tekelleri yal
nız bizi bağımlı kılmakla kalmayacak; çevremizde 
sermayenin doymaz hırsım ve saldırganlığını getire
rek, etkisi altına alacaktır. Orta Doğuyu ve Afrika'yı 
denetleme ve sömürgeleştirme olanağına kavuşacak
tır. Ardından da saldırganlığını ve savaş arzusunu ön 
plana çıkaracaktır. 

Yukarıdan aşağıya sıraladığımız nedenlerle Mil
let Meclisinin İçtüzüğünün 100 ncü maddesi gereğin
ce bir Genel Görüşme açılmasını dilerim. 

İzmir Zonguldak 
Süleyman Genç Kemal Anadol 

İzmir Hatay 
Neccar Türkcan Mehmet Sönmez 

Sinop Uşak 
Yalçın Oğuz Kadir Özpak 

İstanbul İstanbul 
Doğan Öztunç Metin Tüzün 

Burdur Balıkesir 
Ali Sanlı Necati Cebe 
Kocaeli Zonguldak 

İbrahim Akdoğan Zekâi Altınay 

BAŞKAN — GUndemdeki yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin, 
6192 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/232) 

BAŞKAN — Sayın Değer, Başkanlığımıza hita
ben bir âözlü sorunuz olduğunu ve bugüne kadar 
cevaplandırılmadığı için geri aldığımızı gerekçeli ve 
uzun bir yazı ile bildirmişsiniz. İçtüzüğümüzün 94 
ncü maddesinde sorular dahi kısa ve gerekçesiz ola
rak bildirilmiş clmasma rağmen ve aynı zamanda 
İçtüzüğümüzde verilmiş olan sözlü soruların geri 
alınmasına dair bir madde de mevcut olmadığına bi
naen ve uzun bir gerekçeye de istinat etmiş oldu
ğunuzdan, İçtüzükte mevcut olmayan husustan dolayı 
işleme koyamayacağım talebinizi. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — O halde Sa
yın Başkan bundan evvel sorularını geri alanlar nasıl 
almışlardır? 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde kanun tasarı ve 
tekliflerinin geri alınmasına dair madde vardır; fa
kat İçtüzükte böyle bir şey görmedim. Tezkerenizi 
yazarsınız, «Geri istiyorum» dersiniz, verilir. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kamın, bir geri alıştır; her halele teşekkür mahiye
tinde olarak yazmadım; gerekçesini iki cümle ile 
arz ettim. 

BAŞKA*N — Ne şekilde yazmış olmanız beni 
ilgilendirmez. Çünkü, ben burada ne şekilde yazdı
ğınızın mütalaasını yapacak değilim. «Soru, kısa, 
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gerekçesiz ve şehsî mütalaalar ileri sürülmeksizin 
bir önerge lie Hükümet adma sözlü veya yazık iste
nir.» deniyor. Şimdi bizatihi sorulan sorunun ge
rekçesiz, kısa olacağı yazılı olduğuna göre, bunun 
geri istenmesi gerekçeli olamaz hukuken; onun 
içindir ks, muameleye koyamıyorum. Yoksa, bir 
mani hal bulunmasa, benim için hiçbir şey değiş
mez. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — O halde, geri 
aldığımı belirten cümleye kadar okutun. 

BAŞKAN — Geri almış olma isteğiniz zapta 
geçti. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Yukarı kıs
ma kadar okutun, geri alma talebim zabıtlara geç
sin. Tarihi var, açık olarak onu belirtiyorum. 

BAŞKAN — Evet, o geri alma kısmına kadar 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
16 Mart 1974 tarihinde Dicle ilçesinde vukua 

gelen sel felâketine ilişkin, 29 Mart 1974 tarihli Sa
yın Başbakan ve İmar ve İskân Bakanı tarafından 
İçtüzüğün 98 nci maddesi uyarınca, sözlü sorumu 
cevaplandırılmak üzere Başkanlığa sunmuştum. 

32 ayı aşkın sözlü sorumun cevaplandırmama
sı, Bakanın ciddiyetiyle, kadirşinas vazifesiyle bağ
daştırmak mümkün değildir. Bakanlığı ile ilgili han
gi bakan olursa olsun, sözlü veya yazılı soruların 
uzun zamandan beri sürüncemede bırakılması ya 
zaaflarına delâlettir veyahut da halkın önemli so
runlarına yeterince eğilmek zorunluğunu duyma
mak demektir. Onun içindir ki, sözlü sorumun üç 
yıla yalan Meclis gündeminin 31 No. lu sırada bek
lemesi ve haftanın her çarşamba günü görüşülme
siyle ilgili intizar etmek insanlık tahammülünü aştı
ğından dolayı sorumu geri alıyorum. 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Efendim, geri isteme talebiniz ye
rine getirilmiş, sözlü sorunuz geriye verilmiştir. 

5. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsızın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunun ek geçici 4 ncü madde (f) 
ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/573, 4/230) 

14 . 12 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 n d mad
desine göre verilmiş iki önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclîsi Sayın Başkanlığına 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü Mad
de (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifimin İçtüzüğün 38 n d maddesi uyarınca 
gündeme alınmasına delâletlerinizi saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — Komisyona haber verilmiştir. Ko
misyon konuşmak istiyor mu?.. 

Plan Komisyonu yok. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — önerge

min lehinde konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, önergesinin lehinde 

konuşmak için söz istiyor, buyurun efendim. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli mMetvekiiMeri; 

12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin ge
çici 4 ncü maddesinin (f) ve (i) fıkralarının tadili hak* 
kındaki teklifimin, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre, 
gündeme alınmasını talep etmiş bulunuyorum. Esasen 
buna mecbur kalmış bulunuyorum. Çünkü, teklifim 
26 . 3 . 1976 tarihinde, yani bundan 9 ay kadar evvel 
Meclise verildiği halde şu güne kadar komisyonlarda 
ele alınmamıştır. 

Bu itibarla, önce değerli Meclis Başkanlığından, 
grup başkanlıklarından ve komisyon başkanlarından 
şunu rica ediyorum : 

Teklif sahibi muhterem Milletvekillerini, İçtüzü
ğün 38 mâ maddesini çalıştırmaya mecbur bırafkma-
maîan için komisyonları çalıştırmalarını kendilerin* 
den rica ediyoruz. 

Sonra, bu teklifle neyi getirmek istediğimi kısaca 
arz etmek istiyorum. 

Azız arkadaşîanm, Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlı canrî görevlileri arasında, senelerden beri ta
ban ve tavan dereceleri itibariyle farklı muameleler 
cereyan edip gelmektedir. 

Şöyle ki; 15 . 8 . 1965 tarihinden önce tayin edil-
m!iş bir cami görevlisi; yani imam ve müezzin, bu
gün 14 ncü derecenin 3 ncü kademesinden başlatı
larak, geçmiş hizmetleri de sayılarak intibak ettiril
miştir. Aynı tarihten sonra, velevkî bir gün sonra 
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tayin edilen caarai görevlisi 15 nci derecenin 1 nci ka
demesinden fşc başlattırılarak intibakı yapılmıştır. 

Keza Kar'an kursu öğretmenleri için daruım ay
nıdır; yani 15 . 8 . 1965 tarihinden önce tayin edil
miş olan bir Kur'an kursu öğretmeni 15 nci derece
nin 3 ncü kademesinden işe başlatılmış ve geçmiş 
hizmeüeıine göre intibakı yapılmış, o tarJIıten son
ra, velevki bir gün sonra olsun, işe başlattırılan 
Kur'an kursu öğretmeninin intibakı, 15 nci derece
nin 1 nci kademelinden yapılmıştır. Müftü ve valiz
ler için de farklı dereceler işlemektedir. 

Buna göre, halen mer'i mevzuata göre aynı görevi 
yapan görevliler arasında; hattâ aynı camide vazife
li bulunan iki görevli arasında fark vardır. Birisi bir 
gün evvel tayin edilmiş, düğeri bir gün sonra tayin 
ediimîiiş; doğan farkı şu şekilde tespit etmek ıstiyo-
nım : 

633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu çık
mazdan bir gün evvel tayin edilenle, kanun yürürlü
ğe girdikten bir gön sonra tayin edilen arasında taban 
derecesinde 5 senelik bir fark vardır. Bu ise, perso
nel arasında ciddî şekilde huzursuzluklara vesile ol
maktadır. 

Ayrıca, aynı camide aynı görevliler arasında yü
rütülen bu farklı mııaımele, ne eşitlik prensiplerine 
uymaktadır, ne de sosyal adalet anlayışına aymakta
dır. 

İşte bu lekîMmlizle, cami görevlileri ve diğer din 
görevlileri arasındaiki tavan ve taban derecelerinde 
faı'kh uygulamaları ortadan kaldırmak, muayyen bir 
dereceden başlatılarak, geçmiş hizmetlerinlln buna gö
re iniübak ettMîmesiIni sağlamak için bu teklifi ver
miş bulunuyoruz. Bu kadar masumane ve bu kadar 
âdilâne bir teklifin 38'e göre gündeme alınmasına mut
laka bütün arkadaşlarımın iî#fat edeceğine şimdiden 
emünân, kaniim. Kısaca bunu arz etoek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım bir ikinci nokta da şudur : 12 
sayılı Kararnameyle kamu görevlileri, tahsil durumu
na bakılmadan, ne kadar hizmeti varsa hepsi intibak
ta esasa alarak birinci dereceye kadar yükseltildiği 
halde, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli cami gö
revlileri. müftü ve vaizler için 3 ncü derecede dondu
rulma esası getirilmiştir. Bu da eşitlik prensiplerine 
aykırıdır, isabetsizdir. 

İşte bu teküfimkde bu iki hususun düzeltilme
sini istiyoruz. Muhterem üyelerimizin, bu teklifimizin 
gündeme alınarak bir an evvel görüşülmesini sağlama 
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istikâmetinde oy kullanacaklarına inanıyor ve hepi
nizi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde veya aleyhinde konuşmak isteyen?.. Yok. 
38'e göre Meclise indirilmek istenilen önergeyi 

oylamuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Konya Milletvekili Şener Battal'm. Sosyal Maksatlı 
Fon ve Kredilerden Faiz Alınmaması Hakkındaki Ka
nun Teklifinin, doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi. (2/636, 4/231) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Mîllet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sosyal maksatlı kredilerden faiz alınmaması hak

kındaki kanun teklifimizin İçtüzüğümüzün 38 nci 
maddesi gereğince gündeme alınması için gerekli işleme 
müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul Konya 
Süleyman Arif Emre Şener Battal 

BAŞKAN — Bu önerge de komisyona haber ve
rilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonu söz istiyor mu?.. 
Yok, 

Önerge lehinde konuşmak isteyen sayın üye?.. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Sayın Baş

kan, önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenin lehinde Saym Abdülka-

dir Öncel, buyuran efendim. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Sağlıklı bir ekonominin şartı istikrardır. Fiyat is

tikran da para değeninin sabit olmasına bağlıdır. Pa-
ta::m çalışmadan, iş yapmadan, durduğu yerde para 
kazanması demek olan faiz, paranın değerinin düş
mesine sebep olmaktadır. Zira, pahalılığın başlıca se
beplerinden bM faizin mevcudiyetidir. Faiz, maliyeti 
yükselten bir faktördür. Ayrıca faiz, sermaye sahibi
nin, para sahibinin hiçbir risk karşılığı ohnadan, hiç
bir emek karşılığı olmadan para kazanmasına sebep 
©üması bakımından, cemiyet içinde iş ahlâkını bozan, 
iasankn bedavacılığa ve hazıra konmaya alıştıran, 
msanın insanı sömünnesSne vasıta olması bakımın
dan da cemiyet düzenini bozan bir faktördür. 

Bugün, gerek devlet fonları, gerek banka kredi
leri, gerekse haikikî şahısların borçlanmalarında mu
amele faizli olmaktadır. Bu muameleBerİ üç grupa 
ayırmak mümkündür : 

Birindi grup, ticarî kredidir. 
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İkinci grup, yatırım kre*dMdir. 
Üçüncü grup, sosyal maksatlı fon ve kredi borç

lanmalarıdır, 
îîk ikisi mervzumuz harkid'ir, Sosyal maksatlı fon

lar ve kredîîere gelince 
Bunlar; masken kredileri, ziraî krediler, küçük es

naf ve sanatkârlara verilen işyeri temini ve işletme 
kredileri, tabiî âfetlerden dolayı aynîan ve felâketze
delere verilen her nevi fon ve krediler, küçük sanayii 
s'tcleri rç&n aynîan ve esnaf ve sanatkârlara verilen 
toplu krediler, tahsiîleıG için talebelere. vertj'Ien kredi
ler ve benzeri diğer kredi ve fonlardır. 

Muhterem arkadaşlar, esasen devletin mîllotine 
karşılıksız olarask yapması gereken bazı hizmetler ya-
mnda, milletin hayal seviyesini yükseltici bazı tedbir
leri nlması da devletin vazlifeleri cümlesindendir. Bu 
ar??da vatandaşların defaten para ödeyemediği, ama 
z&msnûa ödeyeceği, sahip olabileceği imkânları var
dır ki, bu, devletin vaiaîfdaşJara kredi ve fonlarla yar
d a n a otoasıyîe gerçekleşebilir. 

/. — Plan Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
için seçim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Plan Komisyonunda 
açık bulunan ve Adalet Parlisi Grupuna düşen bir açık 

VII. — GÖRÜŞ 

/.. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/516) (S'. Sayısı : 292) (1) 

(1) 292 S. Sayılı Dasmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli 15 
nci Birleşim tutanağına eklidir, 

Devletin bu tip sosyal maksatlı fon ve kredilerden 
faiz alması, korumakla mükellef olduğu fiyaî; istikra
rının bozulmasını temin etmeli manasına gelmekte
dir. KaMı ki, sosyal maiksath fon ve kredilerden da
ha ziyade dar gelirli vatandaşlar istifade etmektedir. 
Dar gelirli vatandaşları bir de faiz yükü altında ezdir-
meoîîck için bu iSp fon ve kredilerden faiz ahnmama-
Iıdır. 

Kanun teklifi, bu tip sosyal maksatlı fonlardan ve 
kredilerden Devletin faiz almamasını sağlamaktadır. 
Tekliflnîı'z, hayatî ehemımSyeti haiz olan teklifimiz, 
komisyonlarda görüşülüp neticelendirllememllştir. Tek-
îlfânMn gündeme alınması lehinde oy kullanacağını
zı iimüt ederek, cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
(M, S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlarını, öne, genin başka lehinde veya aley

hinde kenuşmak isleyen arkadaşımız?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kribı^l etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

üyelik için Ordu Milletvekili Sayın Bilâl Taranogiu 
aday gösîerihnsşiir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler», Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

JLEN İŞLER 

BAŞKAN — Arkadaşlarım gündemimiz gereğince 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

1 nci sırada bulunan, Kars Milletvekili Doğan 

Araslı'nın, Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlanılın 10 yıl
da 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine iKşkin kanan 
teklifi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

V. — SEÇİMLER 

VI. — OYLAMASI YA 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1J270) (S. Sayısı : 325) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, gündemlimize göre bir 
rç(k oylama yapılacaktır. 

LACAK İŞLER (Devam) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
tasarısı. S. Sayısı : 325. 

Geçen Birteşzande alınan karar gereğince açûı oy 
kotusu önce sıralar arasında dolaştırılacak sonra kür
sü önünde bekletilecektir. 
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Teklifin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri kabul edilmiş; 
4 ncü madde üzerindeki 3 önergeden biri oylanmış 
ve reddedilmiştir. , 

Şimdi aynı mahiyette ikinci ve üçüncü önergeleri 
tekrar okutup birlikte işkme koyacağım; 2 tane daha 
önerge var, aynı mahiyette oldukları için okutup, 
ikisini birden işleme koyacağan. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte oîan yasa teklifinin 4 ncü mad

desine aşağıda yazılı (c) fıkrasının eklenmesini say
gıyla arz ve talep ederiz. 

Madde 4. — Fıkra (c): Küçük çiftçilerin 1 nci 
madde gereğince ertelenmiş borçlan nedeniyle kredi
leri kesilmez. 

İzmir Kayseri 
Kemal Önder T. Doğan Avşargil 

Çorum Tekirdağ 
Etem Eken . Ömer Kahraman 

Uşak Tokat 
Ahmet Yümaz Ali Kurt 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini dileriz. 
Ek fıkra : 
Bu kanunla borçları taksitlendirilen veya affedilen

lerin kredilerden yararlanması önlenemez. 
Eskişehir Gaziantep 

Niyazi Onal Yusuf Öztürkmen 
İzmir Adana 

Yüksel Çakmur İlter Çubukçu 
İzmir 

Coşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, okunmuş olan bu 
iki önergeden birincisi esas olmak üzere oylarınıza 
sunuyorum. Önergeyi kabul edenler.. Önergeyi kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarının 4 ncü maddeyi değişik şekliyle 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 

Madde 4. — Bu Kanuna göre taksJtlendlrme iş
lemi başlamasından sonra; 

a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu hakların
da başlatılan her türlü kanunî işlem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı hac
cedilmiş tarımsal faaliyetlerinde kullanılan üretim 
araç - gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir. 

c) Küçük çiftçilerin 1 nci madde gereğince erte
lenmiş borçları nedeniyle kredileri kesilmez. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
uygulamada kolaylık ve açıklık getirmesi bakımından 
Sayın Bakana bir sual sorabilir miyim? Lütfeder ce
vap verirler mi; önergede soru soramadım» 

BAŞKAN — Oylamadan evvel belirttiniz; buyu
ran sorun, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) ~ Özellikle 
4 ncü maddeye eklenen (c) fıkrası kredilerin kesiînıe-
yeceğaıe, devam edeceğini amirdir. Oysa ki, Taran 
Kredi Kooperatif Setri ve bazı Ziraat Bankası şube
lerinin aynî yardanı da söz konusudur; tohumluk 
buğday, yedek parça, zamanında lastik, gübre gibi,. 
Bunların da verilmesine devam ediifip edemeyeceğine 
dair Sayın Bakanın uygulamaya bir sarahat getirme-
s'ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gelmiş olan kanun maddesinde sa
rahat yok mu? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yok efendim. 
Maddenin (c) fıkrasındaki «kredi» akçeyi kasdeder. 
Oysa ki tohumluk buğday, gübre, gerektiği zaman 
lastik, yedek parça ve mazot gibi aynî yardımlar da 
vardır. Bunların da borçlulara, borcunu taksitle öde
mesi devam ederken aynı zamanda, verilmesinin söz 
konusu olup olmayacağına açıklık getirmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermek isterler 
mi? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Aynî ve nakdî kredileri «krediler» kelimesi kapsa
mına alır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz Sayın Bakana bir sual sorayım. 

BAŞKAN — Sorunuz kısa olsun efendim, buyu
run. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 32G2 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre ki, anakanundur, Ziraat 
Bankasımn anaaknunudur; bu kanunda ise tespit edi
len kreaiıleı, borçlar tteciî edildiği halde «yeni kredi 
verilir* der; ama 3202 sayılı Kanuna atıf yapılma
dığı müddetçe, bazı bankalarda bazı yörelerde ver-
memezîik mümkündür. Sayın Bakanın bu konuda bir 
açıklama yapmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu konuda açıklama 
hakkına sahiptir; ama açıklama yapmak isterlerse 
söz vereceğim. 

Söz istiyor musunuz Sayın Bakan? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Maalesef suali kesinlikle anlayamadım. 
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BAŞKAN — Efendim, bu çıkmış olan kanuna rağ
men, yapılması lâzım gelen bazı hususlara, başka bir 
kanundan bahisle, bunun mani olacağı endişesiyle, 
«Acaba bu hususta Sayın Bakan ne düşünüyorlar?» 
derler. Bunu dtemek istediler anlayabildiğim kada
rıyla; 320)2 sayılı Kanuna göre. 

TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Tekirdağ) 
— tki kanun arasında bir çelişki bulunup bulunmadı
ğını şu anda değerlendirmem mümkün değil. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi, son almış olduğu okunan şeklîyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu kanunun 5 nci maddesine geç
meden evvel yeni bir 5 nci madde teklifi vardır, oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü mad

desinden sonra aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eskişehir Samsun 

Orhan Oğuz Doğan Kitaplı 
Gümüşhane Trabzon 

Turgut Yücel Mehmet Özgür 
Samsun 

Mustafa Dağıstanlı 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerine göre yapdan 
faizsiz taksitlendirnıe sonucunda T. C# Ziraat Ban
kasının uğrayacağı faiz kaybı, taksitlendiriiecek mik
tar yılda % 8,1, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise 
% 10„5 faiz oranı uygulanmak suretiyle Hazinece kar-
şılamr. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bıı önergeyi oylamaya koymanız büyük ve önemli bîr 
çelişkiye neden olur. Çünkü, bundan önceki birleşim
de faizle ilgili, faizin Hazinece ödenmesine dair bir 
önerge kabul edildi. Dölayısıykî o önergenin kabulü, 
bu önergenin reddi anlamına gelir. 

Bu nedenle bir kartşüdığa sebep olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, gelmiş olan önergeyi 
ben oya koymamazlık yapabilir miyim? Yalnız Yüce 
Meclisin takdirine arz etmek mecburiyetim yok mu
dur? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır Sayın 
Başkanım, koymayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önce Hükümete 
sorayım. 

Sayın Bakan, bir önerge gelmişti, okuttum. «Bir 
aykırılık nedeni var» denilmektedir. «Eğer bu önerge 
üşleme konur da kabul edilirse, evvelce alınmış olan 
bir kararın tam tersi meydana gelir» denmektedir. 
Bu hususta bir teklif var. Bu mevzuda bilgilerinizi 
istirham edeceğiz. 

Önergeyi zatıâhnize gönderiyorum efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yeni maddedir 

Sayın Başkan. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Müsaa
de ederseniz önerge sahibi olarak izah edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Hükümetin gö
rüşünü alayım da sonra efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, daîıa evvelki önergede kabul edi
len husus, bin liraya kadar olan çiftçi borçlardın af
fedilmesi ve bunun meydana getirdiği malî yükün 
Hazinece karşılanması ile ilgilidir. Bu ise, hin liradan 
daha yüksek olan taksitlendirmelcr faizsiz taksit-
Iendlrme olduğu için, bunların faizinin ne şeklide 
Hazinece karşılanacağım belirleyen bir önergedir. Bir 
çelişki olmaz kanaatindeyim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Müsaade eder
seniz, söz istiyorum efendim, önerge sahibi olarak. 
Yeni madde açılmış oluyor efendim. 

BAŞKAN — Eğer açıklamanız kısa ise önerge 
üzerinde yerinizden.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan^ evvelâ yen! madde açılamadı. Yeni madde üze
rinde konuşma almak demeli, bütün grup3srm yirmişer 
dakika konuşması demektir; gereği de yoktur. Bu ne
denle önerge halikında beş dakikalık açıklama da 
söz konusu olamaz. Çünkü, Hükümet kabul etmiştir, 
aleyhte koıuışmanuştır. Ancak, bu önergenin usulen 
oya sunulup sunuînıanıası meselesi vardır. Hatırlat
mak amacı ile arz ediyorum efendâm. 

BAŞKAN — Şimdi, bilebildiğim kadarıyle, Hü
kümet de sizin önergenize katıldığına göre, burada 
sizin söz hakkınız doğmuyor; ama yerinizden kısa 
bir şey söylerseniz, ona bir diyeceğim yok. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Peki Sayın Baş
kanım, o halde yerimden kısaca ifade ediyorum. 

Burada iki müessesede borç taksitlendiriyoruz. 
Bunlardan birisi, tamamıyle Devlete ait kurumlar; 
Ziraat Bankası gibi; diğeri de, özel hukuka, kendi 
hukukuna tabi kurumlar; Tarım Kredi Kooperatif
leri gibi. 

Bizim, Devletin yapacağı tasarruflarda her türlü 
hakkımız var; ama Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
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yapacağı tasarruflarda faiz haddini tayin ancak fa
izin umumî hükümlere tabi olmasıyle olur. Yani biz 
Ziraat Bankasında olduğu gibi Tanm Kredi Koope
ratiflerine de sadece reeskont faizini verirsek, umu
mî hükümlerde arz ettiğim gibi, kredi kooperatifle
rinde % 2,5 nispetinde bir zarara sebep oluruz. 

Bu zarar, 15 bin liraya kadar borçlu olan çiftçi
lerden kalmış olan bu zarar, ondan daha fazla kre
di alanların sırtına yüklenmiş olur. Bu da ister iste
mez, kendisinin de sırtına eklenmiş olur. 

Buna hakkımız yoktur. Ziraat Bankasında rees
kont haddi 8,1'dh... 

BAŞKAN — önergeniz bunun için miydi? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — ... Tarım Kredi 

Kooperatiflerinde ise normal faiz haddi 10,5 olarak 
tespit edilmiş bulunmaktadır, 

BAŞKAN — Efendim, zaten Sayın Bakanda, da
ha kısa ve daha net bunu izah buyurdular, aynı şey
leri yanlış anlamıyorsam. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır Sayın Baş
kan, kredi kooperatifleri ile Ziraat Bankasının rees
kont hadleri bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Tamam» 
Efendim bu yeni madde önergesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Baş

kan izin verirseniz Sayın Doğan Kitaplı görüşlerini 
kürsüden açıklasınlar efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edemem ki. Tüzük bana 
müsaade etse, ben müsaade ederdim, ama müsaade 
edemeyeceğim. Zaten oylamaya geçtik, 

Arkadaşlarım, Kanunlar Müdüründen almış ol
duğum bilgiye göre, Tüzüğümüzde mevcut olan bir 
boşluktan dolayı ve ehemmiyetine binaen, mutlaka 
anlaşılmasında zaruret bulunduğuna beni ikna etmiş 
olduklarından, ileride emsal teşkil etmemek kaydıyle 
söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Bu önergeyi, iki ayrı müessesede yaptığımız tak-

sitlendirmeyi, iki ayrı yönde faiz bakımından değer
lendirmek gerektiği için ve vuzulıa vardırmak için 
verdik. 

Malumuâliniz, kredi kooperatifleri, özel kanuna 
tabi, özel hükümlere bağlı müesseseler. Biz borç
ları taksitlendirirken onlara da yükümlülük getirdik. 
Şimdi, şayet onlara biz, 10,5 faiz alırken 8,1 faiz 
verirsek, c/c 2,4 civarındaki zararını nereden karşı-
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| kıyacağız? Bu demektir ki, bilançoya zarar intikal 
edecek ve dolayısıyle ortaklara bu % 2,5 dönecek 
demektir. Biz, Ziraat Bankasına sermayesi Devletin 
olduğu için, ona reeskont maliyeti nispetince Dev
letçe bir karşıhk ayırıyoruz, Kredi Kooperatiflerine 
ise, zarar etmemeleri bakımından 10,5 nispetinde; 
yani birine 8,1 reeskont maliyeti nispetinde, öbürü
ne faiz maliyeti olan 10,5 nispetinde bir tatbikata 
gidiyoruz. Bunu açıklamak için ve buna sarahat ge-

I tirmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlarım, iyi anlaşılması için, yeni bir mad

de olarak verilmiş olan bu önergeyi tekrar okutup 
I ondan sonra oylarınıza arz edeceğim : 
I (Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz ve 4 arkada-
I sının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 5 nci madde olarak gönderilmiş 
bulunan önergeyi okuttum. Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci madde olarak yeni bir madde eklenmesi 
için bir önerge var, bu önergeyi okutup oylarınıza 

I sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 292 sayılı yasa teklifinin 4 

ncü maddesinden sonra yazılı teklifin 5 nci madde 
olarak kabulünü teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Muammer Alıcı Kemal Ataman 

Tekirdağ Erzincan 
Ömer Kahraman Hasan Çetinkaya 

Ankara 
Osman Ceran 

Madde 6 - 1305 sayılı Kanundan yararlananlar 
bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 6 nci madde olarak 
eklenmesi istenilen bir önerge geldi. Görüşlerinizi 
almak istiyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1305 sayılı Kanun... 

BAŞKAN — önergeyi zatıâlilerinize takdim ede
yim, bir malûmat verin. Ona göre muameleyi izah 
edelim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Lütfen. 

MUAMMER ALICI (Ankara) — Sayın Başkan.. 
! BAŞKAN — Hükümetin görüşünü alayım da... 
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TİCARET BAKANİ HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— 'Sayın Başkan, 1305 sayılı Kamın, tıpkı çıkardığı
mız bu kanun gibi bir taksitlendirme kanunudur. Bu 
taksitlendirme kanunundan istifade etmiş olanların» 
sonuç itibariyle bir kısmı borçlarını ödemişlerdir. 
Bir kısmı borçlarım belli bir taksitten itibaren öde
memiş olabilirler. Yeniden kanunî takibata alınmış 
olabilirler. Bu ödememe keyfiyetinin bir kasta mak-
run olmadığım peşinen düşündüğümüz cihetle, o za
man taksitlendirmeden istifade edenlerin, bu kanun
dan da istifade etmelerinde bir sakınca yoktur. Bu 

nedenle ba teklifin kabul edilmesine iştirak edemiyo
rum. 

BAŞKAN — îştirak edemiyorsunuz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Evet, 

O zaman bir taksitlend irmeye maraz kalmış. 3 
taksit ödemiş, 3 taksitten sonra taksitlerini ödeyeme
miş. Yeniden muaccel olmuş borçları. Şimdi, «bun
dan da istifade etsin...» Belki, gene 3 taksit değil de 
tamamını öder. Bundan istifade ettirilememesi yolun
daki teklifin anlamı olmuyor kanaatimce. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Önerge okundu, Hükümetin de gö

rüşü alındı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

MUAMMER ALICI (Ankara) — Efendim, Hü
kümet kabul ettiğine göre, önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alındığından yapılacak 
işlem kalmamıştır. 

Arkadaşlarım, geçici madde ilâvesi hakkında ve
rilmiş olan önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 292 sayılı yasa teklifine ge

çici madde olarak aşağıda yazılı metnin eklenmesi
ni teklif ederiz, 

Ankara Ankara 
Osman Ceran Kemal Ataman 

Tekirdağ Erzincan 
Ömer Kahraman Hasan Çetinkaya 

Ankara 
Muammer Alıcı 

Geçici Madde 1. — Bu kanuna göre taksitlendi-
rilen borçlara tabi olanlar üzerinden, taksitlendirme 
tarihinden itibaren hesaplanacak faizler genel bütçe
ye her yıî konacak Ödenekten T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir. 

BAŞKAN — Saym Hükümetin bir görüşü var 
mı?... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, biraz evvel kabul ettiğimiz bir 
önerge ile o hususun sağlandığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, önerge salepleri bu 
açıklama karşısında önergelerini geri almak isterler 
mi?... Aksi hakle oylayacağım, 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alındığından yapılacak 
işlem kalmamıştır. 

Arkadaşlarım, metinde 5 nci madde olarak yer 
almış olan maddeyi 6 nci madde olarak okutuyorum. 

Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
86 nci maddenin işleyişiyle ilgili iki önergemiz var
dır, bunun yürürlük maddesinden önce gelmesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ölçen, deminki 
beyanınızı dinîeyemedim. Tekrar eder misiniz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 4 
ncü maddenin bir bendinde; «T. C. Ziraat Bankası 
saptar» diye bir deyim var. Bu böylece uygulama 
alanına giremez. Tarım Kredi Kooperatifleri ve T. C. 
Ziraat Bankası... 

BAŞKAN — Bu 4 ncü maddede mi? 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet efen

dim. Bu önergenin işlem görmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, bu mesele hakkında 
önerge varmış, tümü oylamadan evvel işleme konula
caktır. 

Bu okunan madde üzerinde söz isteyen arkadaşı
mız var mı?,.. Yok. 

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

6 nci madde 7 nci madde olarak okutulacaktır, 
maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütül 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?... Yok. 

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

İçtüzüğün 86 nci maddesi uyarınca tümü üzerin
de söz vermeden evvel iki önerge vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
2 nci maddenin sonuna eklenen fıkranın son cüm

lesindeki «T. C. Ziraat Bankasına ödenir.» deyiminin 
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yerine; «T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koo-
peratiŞemıc ödenir.» deyiminin» birinci maddeye uy
gun pîarak ve İçtüzüğün. 86 ncı maddesine göre dü
zeltilmesini arz; ve teklif ederiz, 

Kars İstanbul 
Doğan Arash Ali Nejat Ölçen 

îzmii' Çanakkale 
Remzi Özen Osman Orhan Çaneri 

Bursa 
Mehmet Emekli 

BAŞKAN — Sayın Bakan okutmuş olduğum 
önergeye katılıyor musunuz? Bu bir düzeltmedir. Dü
zeltmeye katılıyoi' musunuz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bir muamele re
daksiyonu olarak bunu Divan da yapar Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Katılıyoruz efendim. • 
BAŞKAN — Maddeyi, Hükümet katıldığı için de

ğişik şekliyle tekrar tedvin edip oylarınıza sunacağım. 

Madde 2. — Taksitlendirme muamelesi borcun 
mevcut aynî veya şahsî teminatının sukutunu icap et
tirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten çekil
me hakkını vermez. 

Taksitlendirilen alacakların taksitleri, vadelerinde 
tamamen tahsil olunur. Borç taksitlerinden herhangi 
birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muac-
celiyet kazanır. 

Bu alacakların bakiyeleri sözleşmelerinde yazılı 
oranlar üzerinden hesaplanacak faizlerle birlikte, T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince ge
nel hükümlerle 3202, 1581 ve 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Ana borç toplamı 1 000 Türk Lirasına kadar olan 
küçük çiftçi borçlarının tamamı affedilir. Bunun tu
tarı Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ödenir. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bu düzeltilmiş şekliyle 
maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Olmaz öyle şey. 
Bundan sonra her önüne gelen bu şekilde yapacaktır, 
tekriri müzakere usulü yoktur.. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeye göre verilmiş olan 
ikinci bir düzeltme önergesi vardır, onu da okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin sonunda yer alan «T. G. Ziraat 

Bankasınca saptanır» deyiminin birinci maddeye uy
gun olarak; 

T. C. Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Koopera
tiflerince saptanır» olarak düzeltilmesini İçtüzüğün 
86 ncı maddesince arz ve rica ederiz. 

İstanbul Yozgat 
Ali Nejat ölçen Nedim Korkmaz 

Kars Ankara 
Doğan Arash Necdet Evliyagil 

İzmir 
Remzi Özen 

BAŞKAN — Sayın Bakan?. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, kanun düzenlenirken bir komisyo
nun tetkikinden geçmediği cihetle birçok noktalarda 
boşluklar kalmıştır. 3 ncü madde ve 2 nci madde geç
tikten sonra bunları tashih etmek, bir tekriri müza
kere demektir. Millet Meclisinde de tekriri müzakere 
usulü yoktur. Çünkü, ayrıca kanun Senatodan da ge
çecektir, bu tashihler Senatoda yapılabilir. Bu şekilde 
tashihler yapmanın usul yönünden bir hata olduğu 
kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben 86 ncı maddenin 
gereğine göre iş yapıyorum; katılıp katılmadığınızı 

soruyorum. «Kanun tasarı veya teklifinin Millet 
Meclisince kabulünü gerektirecek oylamanın yapılma
sından önce, metinde yazılış veya sıra bakımından 
bozukluk olduğu veya maddî hatalar bulunduğu ile
ri sürülürse ve esas komisyon veya Hükümet bu gö
rüşe katılırsa, metin, esas komisyona geriverilir. Bu 
şekilde düzeltilen maddeler de yeniden oylanır.» 

Burada katıldığınız takdirde, düzeltir o sekime oy
larız. Katılmadığınız takdirde, zaten işleme konulmaz. 
Mesele budur. Katılmıyorsanız mesele kalmamış de
mektir, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Bir boşluğu dolduruyor, katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Öyleyse yeni şekliyle redakte ettikten sonra okuta
cağım. 

«Madde 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesinde uy
gulanacak taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 
yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, 
T. C. Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatif
lerince saptanır.» 
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BAŞKAN — Maddeyi son aldığı değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyenler? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben yazılı gönder
dim Sayın Başkan. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Bir önerge 
var Sayın Başkan, çok önemli. Sayın Bakanla da gö
rüştüm. 

BAŞKAN — Sayın Delikaya, yürürlük maddesin
den evvel yapılması lâzım gelirdi. Yürürlük madde
lerini oya koymuş olduğumuzdan ve tümü üzerinde 
söz söylenecek duruma gelmiş olduğundan dolayı ka
nun teklifi, Tüzükçe maddeten imkânım olmadı
ğı için önergenizi işleme koyamıyorum. Çok önemli
dir muhakkak ki. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız kısaca bir hususa işaret 
edeyim, zabta geçsin. Buyurduğunuz husus Senatoda 
da düzelebilir. 

Kanun teklifinde 15 bin lira azamî had olarak gös
terilmiş.. 

BAŞKAN — Sayın Delikaya bunu Senatodaki ar
kadaşlarınıza... 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Kanun me
riyete girdiğinde bir vatandaş bundan yararlanama
yacak ve büyük haksızlık olacaktır. Bir de.. 

BAŞKAN — O haksızlığı Senatoda düzelttirirseniz, 
elbetteki büyük faydalar sağlamış olursunuz. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Şener Battal, kanunun lehinde söz istiyor

sunuz, buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Millî Selâmet Partisi olarak, sıhhatli ekonominin 

şartlarından biri olan faizsiz iktisat nizamının yurdu
muzda teessüsünü daima istemişizdir. Bu bakımdan, 
faizsiz iktisat nizamına geçişin kademeleri olan bazı 
teşebbüsleri, bazı elde edilen neticeleri büyük mem
nuniyetle karşılıyoruz. Esasen, Millî Selâmet Partisi 
olarak sosyal maksatlı fon ve kredilerden faiz alın
maması hakkındaki kanun teklifimizi de; mesken 
kredilerinin, ziraî kredilerin, küçük sanat erbabının, 
esnafın işyeri temini ve işletme kredilerinin, tabiî af-
afetlerden dolayı ayrılan ve felâketzedelere verilen her 
türlü fon ve kredilerin, küçük sanayi siteleri için ayrı

lan ve- esnaf ve sanatkârlara verilen toplu kredileri
nin, tahsil için talebelere verilen kredilerin ve benzeri 
kredilerin ve fonların faizsiz olması hususunu günde
me aldırmış bulunuyoruz. 

Yine Millî Selâmet Partisi olarak, küçük çiftçilerin 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan borçları
nın da faizlerinin affı suretiyle taksite bağlanması husu
sunda görüşümüz müspet olmuştur ve gündemdeki bu 
teklifimiz Yüksek Heyetinizin bilgisi dahilindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bugün bu kanun tek
lifiyle küçük çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının 15 bin liraya kadar olanlarını 10 yıllık taksit
le tahsil imkânı getirmiş oluyoruz. 

Burada çok enteresan olan, 2 nci maddede ifade 
edildiği gibi, bu borçların birikmiş olan faizlerinin af
fedildiği ve Hazinece bunun karşılanacağı ifade edil
mektedir. Böylelikle «Faizsiz nizam nasıl olur? Faiz
siz olarak köylüye bu para nasıl verilir?» diye birta
kım sorularla bizim tezlerimizin karşısına çıkanlara 
bugün Yüksek Meclisimizin çıkarmış olduğu bu ka
nun son derece güzel bir cevap olmuştur. 

Yüksek Meclisi, böyle hayırlı bir kanun çıkardığın
dan dolayı tebrik ediyorum ve Yüksek Meclisin bu 
kanun vesilesiyle beraberliğinden dolayı iftihar edi
yorum. Bu beraberliğimizin vatan ve millet faydasına 
olduğu, her işte devam etmesini ayrıca temenni edi
yorum. 

Tçşekkür ve saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Aleyhte söz isteyen sayın Doğan Kitaplı?.. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Vazgeçiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiler. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, ben, bir kanunun çıkması dolayısıy-
le bir konuşma yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Anlayamadım. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Kanunun Meclisten geçmesi doiayısıyle bir konuş
ma yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Oya sunulduktan sonra. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, kanun teklifinin tü

mü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Açık oylamanın, oy kutusu sıralar arasında dolaş

tırıldıktan sonra kürsü önünde bekletilmek suretiyle 
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yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Oy kutusu sıra
lar arasında dolaştırıldıktan sonra kürsü önüne bıra
kılmak suretiyle oylama yapılacaktır. 

Sayın Bakan söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOI, (Tekirdağ) 
— Saysın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine küçük çiftçilerin 15 000 liraya kadar olan 
borçlarının taksitlend irilmesi ve yine 1 000 liraya ka
dar borçlu küçük çiftçilerin borçlarının affedilmesi 
hususundaki kanun, şu anda Millet Meclisimizden geç
miş bulunmaktadır. 

Türkiye'de ziraî kredi müessesesi, Türk tarımını 
gelişiirmek ve Türk tarımcısının gelirlerini artırmak 
amacıyle yüz senenin üstünde bir maziye sahip olan 
bir sistemdir. Bu Meclisten geçen kanun teklifinin ya
nında, birçok diğer arkadaşlarımızın teklifleri ve Hü
kümetimizin tasarısı da bulunmaktaydı. Ümit ve te
menni ediyorum ki, kanunun komisyonlara gitmeden, 
doğrudan doğruya Millet Meclisinde görüşülmesi do-
layısıyle tatbikatını sınırlayan, güçleştiren bazı boş
luklar kaldıysa, özel olarak Ticaret Bakanlığı mensup
lar» olarak bu hususu tetkik edeceğiz, Senatoda böyle 
kusurlarla muallel olduğu tespit edildiği takdirde, ka
nunu ıslah etmek ve en iyi şekilde tatbik edilir hale 
getirmek için ayrıca gayret sarf edeceğiz. 

Meclisimizden çıkan bu kanun Türk tarımcısına, 
Türk köylüsüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Arkadaşlarım, gündemimizin.. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) —Sayın Başkan, 
Bakanın konuşmasından sonra son söz hakkının doğ
duğu feanaatındayım ve onun için de bir önerge gön
derdim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, kanun teklifi oy
lanmak üzeredir ve bütün muamelesi tekemmül etti. 
Sayın Bakana verilmiş olan söz, kanunun kendisi üze
rinde verilmiş bir söz değildir. Sadece kanunun geç
miş olmasından mütevellit teşekkür sözü verilmiştir 
kendisine. Onun içindir ki, «Son söz milletvekilinin-
dir» gerekçesi burada işlemez. Bakana verilmiş olan 
söz, teşekkür için verilmiş olan sözdür. JEğer «Teşek
kür için sizi buyur ediyorum» demedi isem.. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Teklif sa
hibinin öncelikle söz hakkı vardır sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kendisi .bilir o.. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkanım, te

şekküre teşekkür etmek istiyorum. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir şeyi söylemek istiyorum. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz, başlangıçta bu kanuna karşı olan; ama 
burada, Genel Kurulda kanunun çıkmasından yana 
olarak teşekkür etmek için. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçmiş olan 
bir kanunun spekülasyonunu yapmayacağınızdan 
eminim. İstirham edeyim, bunun üzerinde konuşma
ya lüzum kalmamıştır; geçmiştir, Allah hayırlı et
sin. Mesele bitmiştir; o kanaatteyim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkanım, 
teşekkür etmek istiyordum. 

BAŞKAN — Ben size teşekkür ediyorum, böyle 
bir kanunu getirdiğiniz için. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, şimdi bu, iyi niyetten son derece güzel görünüş
ler.. Fakat bir gelenek bozulmuş olur; son söz millet-
vekilinindir. 

İzin verirseniz, Sayın Bakan kürsüye bir zühul 
eseri, yanlışlık nedeniyle çıkmıştır. Esasen açık oy
lamayla kesinleşmesi gereken bir yasadır, açık oyla
maya sımulmamıştır. Sayın Bakanın teşekkür etme
sinden son derece erken bir işlem doğmuştur. Son 
söz doğduğu için, bir milletvekili arkadaşıma söz ver
menizi istirham ediyorum; geleneği bozmayınız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, müsaade ederseniz ge
reksiz bir teamül meydana getirmeyeyim. 

Kanunların lafzıyla ve ruhuyla hareket edildiği 
zaman ruhuna intibak etmek ve onu tatbik etmek za
rureti vardır. Burada «Son söz milletvekilinindir» sö
zünden gaye, milletvekiline kullanacak olduğu reyin 
rengini göstermek için verilen bir sözdür. 

Halbuki, rey meselesi zaten evvelce halledilmiş, 
Bakana sadece teşekkür için söz verilmiştir. Son söz 
milletvekili.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, oylama yapılmadı ki. 

BAŞKAN — Efendim oylamaya geçtik, açık oy
lamayı oylarınıza sundum, kabul ettiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır Sayın 
Başkanım.. İzin verir misiniz? 

Gündemin 21 nci maddesinde, yasanın kenarında 
bir çarpı işareti vardır. Çarpı işareti, oylamanın cin
sini ifade eden bir işarettir. 
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BAŞKAN—Hangi 21 ııei sayfa? 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çarpı işareti

nin karşılığı olarak en son sayfada «Açık oylaması 
yapılacak işler» der. Şu halde açdc oylanacak bir 
muameleyi, işarî oyla sonuçlandırmanız mümkün
dü... 

BAŞKAN — Açık oylamaya sundum yanhş hatır
lamıyorsam, işarî oya değil. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Açık oylama 
böyle olmaz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Kupaların sıralar arasında gezdi
rilerek açık oylama şeklinde oylamanın yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum» dedim. Neticede kabul ettiği
nizi göstermiş olduğunuz için de, hatta zamandan ta
sarruf etmek bakımından kupanın sıralar arasında 
dolaştırılarak oya iştrakinizi istirham ettim bilhassa; 
açık oylamaya sundum ben. Öyleyse.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Öyle de olsa, «Son 
söz milletvekilinindir» kaidesini bozmamanız lâzım
dır. 

BAŞKAN — «Son söz milletvekilinindir» kaidesi, 
milletvekilinin reyini belli etmek için verilecek söz
dür. Şu anda milletvekilinin bu meselede reyini belli 
edecek durum aşılmışta-. Onun için burada, «Son söz 
milletvekilinindir» kaidesi geçerli değildir. Ben bir ne
zaket kaidesi olarak, Saym Bakanın istemiş olduğu te
şekkür sözünü yerine getirmesi için kendisine söz ver
miş bulunuyorum. Mesele burada halledilmiştir, görü
şüm budur, teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Açık oylama neti-
celendirilmemiştir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oylamanın neticelenmemiş ol
ması, bunun, yeniden, «Son söz milletvekilinindir» 
gerekçesini ifade etmez. Oylanmaya başlandığı andan 
itibaren anlık bir sonuçla dahi netice aluısa aynıdır, 
aylar geçtikten sonra da sonuç alınsa netice değişmez. 
Takdirim ve anlayışım bu. 

2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci madde
si ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/319) (S. Sayısı: 339) (1) 

(l) — 339 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

I BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan ve 339 sıra saydı 27 . 7 . 1967 tarih ve 925 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Geçici 
22 nci Maddesi İle Aynı Kanunu Değiştiren 7.7.1971 
tarih ve 1424 saydı Kanunun 36 ncı maddesi ile ek
lenen ek geçici 19 - ncu maddesinin değiştirilmesine 
dâir kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Plan Komisyonu yerini almıştır. 
Hükümet bu kanunun görüşülmesinde bir defa 

bulunmamıştır. Hükümet var mıdır?.. Yok. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bir dakika Sayın 
Başkan, Hükümet var. 

BAŞKAN — Hükümetin kendisi var olup olma
yacağını söyleyebilir. Siz de Hükümetin vekili değü\ 
siniz. 

Arkadaşlarım, Komisyon yerini almıştır. Rapo
run okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: 
Raporun okunmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Daha evvel söz İs
temiştim. 

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen saym 
üye?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — C. H. P. 
Grupu adına var. 

BAŞKAN — Başka gruplar adına söz isteyen sa
yın üye?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — M. S. P. Grupu 
adına var. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na söz isteyen kim?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sait Şay
iam, 

BAŞKAN — Grup adına konuşacak, değil mi? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Grup Başkanlarından başka bir kim

se konuşacaksa; yetki belgelerinin gönderilmesini 
istirham edeceğim. 

Yetki belgesi gelmiştir. 
Sayın Şayiam, C. H. P. Grupu adına buyurun 

efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAİT SAYLAM (Kır

şehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce 
I Meclislerden geçerek 1919 Kanun numarasıyla Cum-
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hurbaşkanhğımn onayına sunulan kanun, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncji maddesi gereğin? 
ce bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 
Bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanun; 
Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 33 arka
daşının, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
Maddesiyle Aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi, Antalya Milletvekili Ömer Buy
rukçu ile Fahri Özçelik'in, Konya Milletvekili Şe
ner Battal ile Ordu Milletvekili M. Kemal GöııüTün, 
aynı mahiyette kanun teklifleri idi. 

tşbu kanun, Anayasanın eşitlik, hukukun üstün
lüğü prensipleri gözönüne alınarak hazırlanmış ve 
müktesep hakları koruyan bir kanundur. 27 . 7 .1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 1424 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesi ile «Muvazzaf subay 
ve astsubaylar, subay ve astsubay nasbedildikten 
sonra fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemez
ler» hükmünü getirmiştir. 

Böylece, mecburî hizmet 10 yıldan 15 yıla çıkarıl
mıştır. 926 sayılı Kanunun 113 ncü maddesinde 
«Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra Silâh
lı Kuvvetler hesabına yurt içi ve yurt dışında, fa
külte ve yüksekokullarda öğrenim yapanlarla, mes
lekleri ile ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri bura
larda geçen süreler kadar uzatılır.» denilmektedir. 
Bu durumda örneğin; mütehassıs askerî doktorları 
ele aldığımızda, yükümlülük ihtisasa göre 18-22 yı
la çıkarılmıştır. 926 sayılı Kanunun geçici 22 nci 
ve ek geçici 19 ncu maddeleri ile kazanılmış haklar 
korunmamış, gerek 926 ve gerekse 1424 sayılı Ka
nunların yayımı tarihinden önce Türk Silâhlı Kuv
vetlerine girmiş bulunan subay, astsubay ve askerî 
öğrencilerin müktesep hakları gözönüne alınnıamıştı.r 
Kanunun çıktığı tarihten önce Türk Silâhlı Kuvvet
lerine giren askerî doktorlar yükümlülüklerinin 10 
yıl olduğunu ve bu 10 yıl içerisinde gerekli imtihan
ları kazanırlarsa ihtisaslarını yapacaklarını bilerek 
asker olmuşlardır. Nitekim, yükümlülükler artırıldık
tan sonra, askerî doktor olmak için askerî öğrencili
ğe duhul edenlerin sayısında büyük düşme olmuş
tur. Kanun kesinleştiği takdirde; öğrenim, kurs ve 
staj yapmaları sebebiyle kendilerine yükümlülük uy
gulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülü-

I ğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş 
olanlarla, bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış 
olanlar ve 10 . 8 . 1963 tarihinden önce Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî 
öğrencilerden meslekleri ile ilgili ihtisas yapacak 
olanların hakkında 6077 sayılı Subay ve Askerî Me
murların Mecburî Hizmetleri ve İstifaları Hakkında
ki Kanun hükümleri uygulanacak, yani 10 yıllık mec
burî hizmete tabi olacaklardır. 14 . 7 . 1971 tarihin
den sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden su
bay, astsubay ve askerî öğrenciler hakkında ise 15 
yıllık yükümlülük süresi uygulanacaktır. Bu kanunun 

I kesinleşmesiyle bihakkın suiistimal önlenmiş olabilc-
I ceği gibi, hukukun temel ilkelerine olan müktesep hak

ka da saygılı olunacak ve bu kamın hükmünden 
faydalanacak olanların önceki mağduriyetleri de ön-

I lenmiş olacaktır. 

I Bir hususa değinmek isterim. Sivil doktorlar 4 
yıl hizmet ettikten sonra ayrılabildiği halde, niçin 
askerî doktorlar için bu süre 15 yıl, 22 yıl olarak ar
tırılıyor? Bu teklif askerî doktor sayısını artırmanın 

I tam tersi sonuç vermiş ve orduda doktor sayısı azal
maktadır. 

I Bu sebeple, bu gibi zorlayıcı ve zecrî tedbirlerle, 
I mecburî hizmet kanunîarıyle bunların daha iyi hiz-
I met vermesi mümkün değildir. Zaten manen tatmin 
T edemiyorsa, maddeten de tatmin etmedikten sonra 
I istediğiniz kadar onları mecburî hizmetlerle Silâhlı 
I Kuvvetler kadrosunda alıkoymaya çalışın, bunun fay-
I dalı bir yönü olmayacaktır. Bu konuda, değişen ko-
I şullara göre daha etkin ve tutarlı tedbirler getirmek 
I gerektiği inancındayız. 

j Ayrıca, bu kanun bugünkü mevcut esası değiştir-
I memektedir; 15 yıllık mecburî hizmet süresi yine de-
I vam etmektedir. İhtisasın, stajın mecburî hizmete sa-
I ' 
I yılmaması esası yine devanı etmektedir ve bundan 
I böyle devam edecektir. Bunda bir değişiklik yok. Bu 
I kanun sadece; bu kanunun, yani mecburî hizmet sü-
I resini 10 yıldan 15 yıla çıkaran kanunun yürürlüğe 
I girdiği tarihte öğrenci veyahut da fiilen ordu hizme-
I tinde bulunan kimselerin hizmetlerinin 10 seneye in-
I dirilmesi ve diğer haklardan faydalanmalarım getir-
I inektedir. 
I Bu arz ettiğim sebeplerden dolayı Grupumuz bu 
I kanuna müsbet oy verecektir. 
I Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Şener Battal, Millî Selâmet Partisi Grııpu 
I adına buyurun. 
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M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri,- 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci maddesiyle 
aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu üze
rinde Millî Selâmet Partisi Grupu adına maruzatta 
bulunacağım; saygılar sunarım 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, 1424 sayılı Ka
nun teklifinin teklif sahiplerinden biri olarak huzur
larınızda bulunuyorum. Bu teklifimizle şunu getir
miş oluyorduk : v 

926 sayılı Kanun Yüksek Meclislerde görüşülür
ken, hukuk statülerinin teamülüne aykırı bir karar 
alınmıştı. Bu karar da şuydu: 926 sayılı Kanunun 
neşrinden evvel orduya intisap eden subay, astsubay 
ve diğer görevlilerin mecburî hizmetleri makable şa
mil olarak uzatılıyordu. Yani 926 sayılı Kanundan 
önce 10 yıl veya 9 yıl mecburî hizmet yükümlüsü 
astsubay veya subayın mecburî hizmetlerini artırıyor
du. Bu, hukuk statülerinde makable şamil bir netice 
tevlit ettiğinden dolayı âdil bir hüküm değildi. Zira 
bir askerî okula veya askerliğe intisap eden şahıs, 
imzasını, «Şu kadar yıl mecburî hizmet yapacağım» 
diye atarak bir umumî mukavele görüşüyle orduya 
intisap ediyor. Bu intisaptan sonra çıkardığınız b?r 
kanunla hukuk statülerindeki rızaî ve mukaveleyi sis
temleri değiştiren makable şamil değişiklikler elbette 
doğru değil hakkaniyete aykırı idi. Kaldı ki biz, or
dumuzda mecburî hizmet sisteminin getirilecek yeni ka
nunla artırılmasını tartışma durumunda da değiliz. Ge
tirdiğimiz kanunla tamamen 926 sayılı Kanundan 
ön-e orduya intisap edenlerin mecburî hizmet hakla
rını attıktan imzanın mana ve mahiyetine göre de
vanı haklarım mahfuz tutmak istedik. 

Sözümüzün burasında, bu kanun teklifinin sahibi 
olarak kısaca, Sayın Reisicumhurumuzun veto an
layışıyla mutabık olmadığımızı, 93 ncü maddeyi tat
bik ederken çok rahat bir tatbikat içinde olduğunu 
üzülerek ifade etmek isteriz. Sayın Reisicumhurumuz 
vetosunu Cumhuriyet tarihinde rastlanmayan çokluk
ta kullanmaktadır. Yine, Fransa tarihinde, ihtilâlden 
bu yana, iki defa vetoya rastlarsınız Fransız demok
rasisinde. Türkiye'de, Sayın Reisicumhurumuzun baş
langıç devrinden bu yana veto adedini saymak müm
kün değildir. Onun için, böylesine hukuk statülerinde-
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ki istikran temin edici kanunlarda Sayın Reisicum
hurumuzun bu tartışmalar içine girmeden meseleyi 
kolay yoldan halletmesi temennimizi de izhar etmek 
istiyoruz. 

Bu kanun son derece faydalı, büyük bir ihtiyacın 
ifadesidir. Subay, astsubay ve askerî doktorlann ma
kable şamil olarak elinden alman hakları, 926 sayılı 
Kanunla getirilen değişikliğin ıslahını temin edecek
tir. 

Grupumuz bu kanunun lehinde oy kullanacaktır. 
Saygılarımızla arz ederim i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Gruplan adına konuşmak isteyen?... Buyurun Sa

yın Aygün. 
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İki parlamento üyesi arkadaşım, kendi grupları 

adına mezkur kanun üzerindeki bilgiyi Yüce he
yetinize arz ettiler. 

Bendeniz, bu Kanunun vetosundan sonra bir ke
re daha Yüce heyetinizce itibar edilerek çıkartılma
sı halinde, bir garabetin ortadan kaldınlacağına işa
ret etmek istiyorum. Geniş geniş kanun üzerinde ma
lumat arz ederek zamanınızı almak istemiyorum. 
Yalnız şu kadar söylemekle, meselenin can alıcı nok
tasını ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Bu kanun yürürlükte kaldığı müddetçe, 25 se
nesini doldurarak emekli olan, türlü çeşit yıpranma
lar ve diğer fiilî müddetten istifade etmek suretiyle 
tekaütlüğünü hak etmiş olan sayın askerî doktor, 
tekaüt olduğu anda mecburi hizmetinin hâlâ devam 
ettiğini görerek bir acayip durumla karşı karşıya 
kalmaktadır. v 

Bunun için bu kanuna müspet oy vermek, böyle
ce kanunlardaki garabeti ortadan kaldırmak mecbu
riyetindeyiz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak, bu 
kanuna Yüce heyetinizin huzurunda müspet oy vere
ceğimizi ve bu suretle kanunlann çelişkisinden mağ
dur duruma düşen ve çalışmalarını çok yakından 
bildiğim, fedakâranc hizmet eden askerî hekim ar-
kadaşlanmızın durumlarına bir sarahat, bir düzen 
getirmiş olacağımızı arz etmek isterim. 

Saygılar sünanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?... («Var, var» 

sesleri.) 
Lütfen oylarınızı kullanınız, 
Şahsı adına Sayın Angın, buyurun efendim. 
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CAHİT ANGIN (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Yüce Meclisten geçerek, 1919 sayı ile Cumhur
başkanlığının onayına sunulan yasa, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir 
daha görüşülmek üzere gönderilmiş bulunuyor. 

Ben, yüksek makamca bir daha görüşübııek üze
re geri gönderme işlem ve müessesesi üzerinde du
racağım. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi bazı maddî ve çok 
önemli yanhşlann düzeltilmesi için bir güvencedir. 
Modem anayasalarda bulunan bu güvenceden, ana
yasa koyucu, Türk Anayasasını mahrum bırakma
mıştır. Ancak, bu müessese kullanılırken, Anayasa 
esprisi ve amacı içinde kullanılmalıdır. Bu temel 
temel esprinin dışında kullanılmasına, işletilmesine 
Sayın Cumhurbaşkanlığı Yüce makamı izin verme
melidir. 

Şimdi görüşülmekte olan bu yasa tasarısı maale
sef anayasa koyucunun maksadının dışında bir etki 
iîe Yüce parlamentoya iade edilmiş bulunduğu inti
baını uyandırmaktadır. Hiç değilse Bakanın yanlış 
davranışı böyle göstermiştir. Bir bakanlık veya bir 
kamu kuruluşu, Yüce parlamentoda görüşülmekte 
bulunan herhangi bir yasa ile iligili görüşlerini; ya
sama çalışmalarına İçtüzük hükümleri çerçevesi içe
risinde katılır, tasarı ile ilgili görüşlerini komisyonda 
açıklar; Millet Meclisi ve Senato görüşmelerinde 
açıklar. 

BAŞKAN — Oy verme işlemi sona ermiştir. 

CAHİT ANGIN (Devamla) — Görevi o nokta
da biter. Kararı Yüce parlamento verir. Parlamento
da oı*taya çıkan görüş ve karar ilgili bakanlığın gö
rüşleri doğrultusunda olmayabilir. Yüce Meclisin ira
desi karşısında, bakanlık o konuda soruna parla
mento gibi bakmak zorundadır. Bu, parlamentoya 
saygının gereğidir. 

Yüce parlamentonun güvenoyu ile bir bakanlık 
koltuğuna oturan Sayın Bakan, Meclis Genel Kuru
lundan sonra Senatoda da görüşlerine iltifat edilme
diğini görür ve tehevvürle kuliste, basına yansıj'acak 
şekilde; «Ne olacak yani, veto ettiririm» diyemez. 
Bu yasa görüşülmesinde maalesef bu saygısızlığın ta
nığı olduk. Ve de yasa gerçekten şimdi huzurlarınızda 
tekrar görüşülmek üzere iade edilmiş bulunmaktadır. 

İşin garip yanı da; yasa iade edildikten sonra, 
Komisyonda görüşülürken Bakanlık Temsilcisi ya-
mmn kendileri tarafından veto edildiğini iftiharla 
Komisyon üyeleri huzurunda da tekrar ermede hiç 
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bir sakınca görmemiştir. Bir bakan ve bakanlık Yü
ce parlamentoya saygılı olmalıdır. Bu tür hareketle
ri, Cumhurbaşkanlığı makamının itibarına da gölge 
düşürücü mahiyettedir. 

Sayın Bakan, Cumhurbaşkanlığı roakamınsn yet
kilerine ortak mıdır?... Bu aklı kimden, nereden alı
yorlar; haddini o makama kadar nasıl çıkartabiliyor 
bir bakan?... Bu yasa nedeniyle Türk parlamentosu, 
vazgeçemeyeceği temel hukuk kurallarına bağhhğım 
göstermiştir. Müktesep haklan korumuş, yasaların 
geçmişe teşmil edilemeyeceği ilkesiyle uyumsuz bir
takım antidemokratik mevzuatla ihlâl edilmiş hakla
rı iade etmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda it
tifaka yakın bir çoğunlukla Meclisten geçen eski 
metnin muhafazasını uygun görerek yasa metnini 
aynen kabul etmiştir. 

Anayasamızın 93 ncü maddesi bir takriri müza
kere maddesi değildir. İlgili Bakan ve Bakanlık bu
nu böyle bile. Yasanın olduğu gibi kabulünü dili
yorum, Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Angın. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul dilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türki Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi 
ile Aynı Kanunu Değiştiren 7 . 7 . 1971 Tarih ve 
1424 Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen 
Ek Geçici 19 ucu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Ka
nunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22, — Bu kanunun 113 ncü mad
desi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebe
biyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken 
subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğre
nim, kurs ve stajlarını bitirmiş 'olanlarla; bu öğre
nim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yü
rürlüğe girdiği 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrencilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapa
cak olanlar hakkında 6077 sayılı Subay ve askerî 
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memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkın
daki Kanun hükümleri uygulanır. 

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

Maddeyi oylannjza sunuyorum; Kabul edenler... 
Kabaî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde aşa
ğıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıl
lık yükümlülük süresi uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isteyen ar
kadaşımız var mı?... Yok. 

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

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 

arkadaşımız?... Yok* 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanunu Millî Savunma ve İçiş

leri bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka

daşsınız,.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen arkadaşımız?. 
Yok, 

Kanunu tüm olarak oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun kabul edilmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 63 ar
kadaşının. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) 
(S. Sayısı : 355) (1) 

(11 355'. S. Sayılı. Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında yer 
alan ve S. Sayısı 355 olan, Ankara Milletvekili Oğuz 
Aygün ve 63 arkadaşuun, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne biı- fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alınma 
önergesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Hükümet?... Burada. 
Arkadaşlarım, bu kanun teklifinin tümü üzerin

de grupları ve şahsı adına söz isteyenler lütfen isim
lerini yazdırsınlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına Sayın Osman Orhan 
Çaneri görüşecekler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çaneri, 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN ORHAN 
ÇANERİ (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın ntillet-
veîdKerl; 

Yüksek Meclisin bugünkü birleşiminde, Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlarımızın da imzaları bu
lunan bir teklifi konuşuyoruz. Bu teklifle, 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle deği
şiklik getiriliyor; daha doğrusu, 32 nci maddeye bir 
fıkra ilâvesi suretiyle bir eksiklik giderilmeye çalışı
lıyor* 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu 17 Haziran 1949'da yayınlanmış ve devlet 
hizmetinde çalışan yurttaşları sosyal güvenceye ka
vuşturmuştur. Bu Kanunun 32 nci maddesine göre, 
Emekli Sandığı iştirakçileri olan emekçilerin bazıla
rının fiilî hizmet müddetlerine her yıl için aylarla ifa
de edilen müddetler eklenmektedir. Bu emekçiler, 
kanunun ilgili maddesinde şöylece sıralanmıştır: Em
niyet mensupları 3 ay, subaylar ve askerî memurlar 
3 ay, lokomotif makinisti ve ateşçiler 6 ay, gemi 
ateşçileri 6 ay, atölye, fabrika, havuz ve depolarda 
çalışan emekçiler 6 ay, maden istihsalinde çalışanlar 
6 ay, Devlet Tiyatrosu sanatkârları 3 ay, Tarım Ba
kanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilâtında 
çalışanlar 3 ay, Veteriner teşkilâtında çalışanlar 2 ay, 
röntgen ışınlanna ve iyonizan radyasyonlara marm 
olanlar 2 ay., 

Şimdi bu teklifle, operatör tabipler, mütehassıs 
tabip ve diğer tabipler, tabip yardımcılarının fiilî 
hizmetleri müddetlerine 2 ilâ 5 ay arasında müddet 
eklenmesi öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grapu olarak bu teklife iştirak ediyoruz. Bu teklifle 
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ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupunün gö
rüşlerini arz etmek istiyorum : 

Toplumun bireyi insandır. Demokratik sol kav
ram içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, halkın sağ
lıklı ve uzun yaşama hakkını gerçekleştirmeyi; ço
cuklar arasında ölüm oranını hızla düşürmeyi ödev 
bilir. Bu ödevin yerine getirilmesi, yan! sağlık sorun
ları ile ilgili çatışmalar iki grup içerisinde mütalâa 
edilmektedir: 

1. Koruyucu tedbirler. 
2. Klinik tedbirler. 
Koruyucu tedbirlerin öncelik taşıdığına genel ka

nı doğrultusunda inanıyoruz. En mühim mesele, in
şam hastalıklara karşı koruyabümekdir. Böylece, 
halkın sağlıklı ve uzun yaşama halikını gerçekleştir
meyi,, çocuklar arasında ölüm oranını hızla düşürmeyi 
başarmış oluruz. 

Koruyucu tedbirler anahatlariyle şöyle sıralana
bilir: 

Beslenme sorunu: Yurdumuzda beslenme noksan
lığı ve dengesiz beslenme vardır. Halkın yeterli dü
zeyde ve sağlık koşullarına göre beslenmesi için» te
mel besin maddelerinin bol ve ucuz alınması gere
kir. Türkiye'de bugünün iktidarının getirdiği pahalı
lık ve yoksulluk, halkın arzu edilir düzeyde beslen
mesi olanağını ortadan kaldırmıştır. Halen, halk, , 
ucuz, sağlıklı ve dengeli beslenme eğitiminden mah
rumdur. Her şeye rağmen, yurttaşlarımızın beslen
mesi konusunda söz sahibi teknik eleman ise, hekim 
ve yardımcılarıdır. 

Çevre sağlığı çok yönlü bir sorundur. Bu konu
da da hekim ve yardımcıları önder durumdadır. Şu 
hususu vurgulamak istiyorum. Yurdumuzda yerleş
me merkezleri, sağlık koşullarına uygun altyapılara 
sahip değildir. Büyük yerleşme merkezlerinin dahi 
kanalizasyonları yeterli değildir. Yurt çapında temel 
atma yarışma girenlerin bu meseleden haberleri da
hi yoktur kanısındayız. 

Sağlık konusunda profilaktik tedbirlere gerekli 
önem verilmiyor. Bunda ihmali olanlar iktidarlardır, 
yöntemlerdir. Olanaklar sağlandığı takdirde, Türk 
hekimleri ve yardımcıları bu işi kolayca başaracak 
yeteneğe sahiptirler, ilâç meselesi ayrı bir derttir; 
mühim bir sorundur. Türk hekimi, bulunan ilâcı re
çetesine yazmak zorunda olduğuna göre, istemeyerek, 
arzusu hilâfına, ilâç sömürüsü içerisinde çırpınıp dur
mak zorunluğunda bırakılmıştır. 

Yurdumuzda trafik faciası vardır ve günbegün bir 
çığ gibi büyümektedir. Çok uluslu sermaye, tüketi

me donuk imalâtını durmadan artırırken, Devlet, yol 
politikasını gerektiği şekilde yürütememektedir. Daha 
birçok meselenin etkisiyle de binlerce yurttaşımız 
trafik kazalarının sonucu hayatlarını kaybetmekte
dir. Bu insanların geceli gündüzlü yardımına koş
mak zorunda olanlar, Türk hekimleri ve yardımcıla
rıdır. 

Rehabilitasyon ve spor, hekimlerin kontrolü al
tında gerçekleştirilen çalışmalardır. 

Klinik tedbirlere gelince: Bunun temeli, klinik he
kimliğidir. Beslenemeyen, insanca yaşama koşulların
dan mahrum yurttaşlarımızın doktor muayenehane
lerini ve hastaneleri doldurdukları bir gerçektir. Has
taların, umutlarım bağladıkları hekimler ve yardım
cıları zor koşullar altında çalışırken, hekim - hasta 
il skileri o derece komplike sorunları ortaya çıkar
maktadır ki, bundan hem hekim, hem hasta, hem de 
yönetim aşın derecede etkilenmektedir. Hasta, çare 
arayan, hekim ise çare bulan insanlardır. Bu iki un
sur arasındaki ilişkileri ancak halkçı yönetimler arzu 
edilir istikamete yöneltebilirler. Bu ilişkilerde yurdu
muzda aksamalar ve ters yönelişler mevcuttur. Bun
ları hekimin sırtına yüklemek insafsızlık olur. Bü
tün hata yönetimlerdedir, bu düzenin devam etmesi
ni isteyen ve devam ettiren yönetimlerdedir. 

Yıllardan beri, yukarıdan beri sayıp geldiğim hu
susları hekimin toplum içindeki yeri ve değerini tes
pit etmek için arz ettim. Bugün gerçek tab
lo şudur: Yurdumuzda hasta çoktur, hekim 
azdır. Sağlık tesisleri kifayetsizdir. Bunun so
nucu, hasta mağdur ve çilelidir, hekim ise 
dertlidir. Şimdiye kadar hastanelerde ve mua
yenehanelerde hastaların karşılaştıkları güçlüklerin 
müsebbipleri olarak hekimler ve yardımcılar gösteri
liyordu. Bugün, hasta yurttaşlarımız hastane kapıla
rında çile doldururken, tedavi için maddî olanaklar 
bulamazken, hekime değil, mevcut düzene mahkûm 
olduklarının bilincine varmış durumdadırlar. 

Bu düzen gereği ilâç sömürüsü vardır. Hastaneler
de yatak sıkıntısı vardır. Hekim ile hastalar arasm-
deki maddî ilişkilerde arzu edilmeyen hususlar mev
cuttur. Sağlık sigortasını içeren toplumsal sigortalar, 
toplumun bütün kesimlerini kapsamadığı için, fakir 
fukaranın işi Allah'a kalmıştır. Toplumsal sigortalar 
kapsamı dışında kalan dar gelirli yurttaşların sağlık 
gereksinmeleri, bugünkü düzence ücretsiz olarak kar-
şılanamamaktadır. 

Yukarıda bahsettiğim gibi, sağlık tesisleri sayı ba
kımından ve malzeme bakımından kifayetsizdir. Ay-
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rica, bu tesisler yurtta dengeli bir şekilde dağıtılma
mıştır. Yurdun birçok yerinde hekim bulunamazken, 
büyük merkezlerde yoğunlaşma vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu derece karmakarışık sağ
lık sorunlarından hekimi soyutlamak, ayırmak müm
kün değildir. Fakat, hekimi kendi sorunları içerisin
de mütalâa edersek, bu meslek fevkalâde zor ve yıp
ratıcı bir meslektir. Bu meslek, bir feragat ve feda
kârlık mesleğidir. Bununla uğraşan insanlar, eğer bu 
mesleğin hakkını verebiliyorlarsa, ki Türk hekimle
rinden bu konuda hiç şüphem yoktur, hastasına her 
an kendinden bir şey vermek zorundadır; gecesi gün
düzü olmadan, hasta insanların dertlerine çare bul
mak zorundadırlar; emek verdiği hastasını kurtara-
mamış ise, üzüntü, hekimin yapısından da bazı şeyler 
ah'r götürür. Hastasını ameliyat eden doktorun sarf 
ettiği dikkat ve göstermek zorunda kaldığı itina, bün
yesinde iz bırakacak kadar derindir. Hekimlik mesle
ği, durmadan, yılmadan çalışma isteyen bir meslektir. 
Hastasından veya laboratuvanndan kaptığı mikrop 
sonucu hastalanıp ölen veya sıhhatini yitiren hekim 
veya hekim yardımcılan çoktur. Kısaca söylemek 
gerekirse, hekimlik yıpratıcı bir meslektir. Ağır ça
lışmayı gerektiren bir meslektir. Hekim ve yardım
cıları ağır emeklilerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu teklif hekimlere ve yar-
dunedanna fiilî hizmet zammı getirmektedir. Cum
huriyet Halk Partisi olarak bu teklifi benimsiyoruz. 
Yalnız, metinde değiştirilmesini istediğimiz ve eksik 
bulduğumuz hususlar vardır. Bunlara ait önergeleri
miz verilmiştir. Maddelere geçildiğinde bu hususla
rı belirteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu 
teklifi benimsiyoruz; ancak Grupumuz oyunu kul
lanmada serbesttir. 

Arzumuz odur ki, Türkiye'de, yıpranan bütün 
emekçilerin fiilî hizmetleri ve fiilî hizmetlerine yıp
ranma müddetleri ilâve edilebilsin, bu arzu içerisin
deyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gnıpu adına teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı?... 
Buyurun Sayın Aygün. 
A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An

kara) — Sayın Başkan, muhterem milletvekili arka
daşlarım; 

Bugün şu anda yüce huzurlarınız», Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme

sine dair kanun teklifi üzerinde Adalet Partisi Mü-
lei Meclîsi gnıpu adına görüşlerimizi arz etmek üze
re çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele, her insaf sahibi, 
her aklı başuıda kişinin rahatlıkla hükme varabile
ceği bir meseledir. Öyle ki, bir hekim, hekim olun
caya kadar geçirmiş olduğu devreleri biran için dü
şünürseniz maddeten ve manen fevkalâde büyük bir 
badireyi atlatarak Türkiye Cumhuriyeti hudutları da
hilinde hekimlik yapabilme, bu sanatı icra edebilme 
yetkîsjıi kazanır. Bu hekim, hekim olduğu sırada 
yaptığı andına sadık olarak ve Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun hükümlerine tabi olarak her zaman bir 
sıhhî mesele sebebiyle çağrılmaya, davet edilmeye 
hazır durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ister büyük şehirlerde ol
sun, ister küçük şehirlerde veya kasabalarda bulun
sun, bir hekim daima sağlık hizmetlerini ifa etmek 
üzere hazır buhıırınaktadır; bu, bunun en tabiî gö
revidir. Hekim arkadaşlarımızın içerisinde muhtelif 
branşlara mensup olanlar vardır, pratisyen hekim 
olan arkadaşlarımız vardır. Muhtelif branşlara dahil 
olan arkadaşlanmiZHi bir kısmı branşları itibariyle, 
normal hekimin de üstünde bir yükü taşımak ve bir
takım risklere girmek mecburiyetindedir. 

Şimdi, meseleyi gayet iyi ortaya koyabilmek için, 
bir misal ile arz edeceğim: Bir hekim düşününüz, 
normal uyuma saatinde yatağma yatıyor ve gecenin 
fevkalâde geç bk saatinde, bütün bir şehrin normal 
insanlarının uykuda bulunduğu, başka bir mesele ile 
meşgul ohnaye^ kişilerin yattığı bir sırada, baş ucun
daki telefonu çalıyor ve hekim bu telefon ziline uya
nıyor. Değerli arkadaşlarım, daima, her çalan telefon 
bir ruhî stres yaratır, her kişide ruhî stres yaratır. 
Mesleği ne olursa okun, mutlaka, başında, gece yansı 
çalan telefon, o kişiyi «Acaba rrieşum bir haberi mi 
getiriyor?» Endişesi ile bir riske sokar. Şimdi, hekim, 
bu telefonla, kaldırdığı ahizeden, kendisini bir göreve 
davet eden bir insanla karşılaşır. Ya branşıyla ilgilidir, 
yahut branşıyla ilgili değildir; ama o hekimi, baş
kasını bulamadıkları için, hiç yoktan iyidir diyerek 
davet eden insanın sesidir o telefondaki. Değerli arka
daşlarım, bir cerrah ise bu hekim, o saatte kalkar ve 
belki cÜq gidip evinde veya davet ettiği bir özel veya' 
genel hastanede o şahsın derdine deva bulmak için, 
süratle hastaya anında yetişebilmek için giyinir, evin
den çıkar, soğuğa, kışa, fırtınaya bakmadan ve uyku
sunun henüz mahmurluğunu üzerinden atamadan has
tanın başına koşar. Sevgili arkadaşlarım, hastanın ba-
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şıua giden bu hekim, belki de süratle o hastayı bir 
operasyona almak ve bir taraftan kanlı bir vakamın 
manevi mesuliyetini taşırken, öbür ta?av£an ela mad
deten, uykudan kaldırılmış olmanın yorgunluğu ve 
karşılaştığı büyük manevî mesuliyetinin bedeninde yan
lattığı tahribatı, o hekim hisseder, Sevgili arkadaş
lara», bu hekim, zaman ilerledikçe bu dp karşılaş
tığı vakaların sonucu olarak bir yıpranmaya uği*ar. 
Bu yıpranma, kendisinde yaratmış olduğu ruhî stres
lerin derecesi o kadar yüksektir ki, bu yıpranma se
bebiyle bu hekim arkadaşımız muayyen bir yaşa gel
dikten sonra, bir amiyane tabirle, çaptan düşer, bir 
başka tabirle, randımanını eski seviyede muhafaza 
edemez, Muhterem arkadaşlarım, bu hekim arkadaşı
mız muayyen bir yaştan sonra elinin titrediğini, yo
rulduğunu, bedenen bir bitkinlik hissettiğini söyleye
cek hale gelir. 

Şimdi, bu hekimin ba yıpraumasın!, bu hekimlere, 
hayatımızı borçlu olduğumuz hekimlere bir vecibe ha
line getirmeye ve ödemeye mecbur olduğumuz ka
naatindeyiz. Hekimlik aslında bir feragat, fedakârlık 
mesleğidir; fakat hiç bir mesleği hek&mlük kadar fera
gat ve fedakârlık derecesinde meşbu halde görmeli 
mümkün değildir. Hekimin mesaisi yoktur, gecesi ve 
gündüzü yoktur, tatili yoktur, istirahatı yoktur; günün 
24 saatinde ve yılıi her zamanında daima vazife başına 
koşmaya, gerek yemini itibariyle, gerek kanunlarımı
zın vermiş olduğu, kılmış olduğu vecibeler itibariyle 
mecburdur. 

Bunun yanı başında, herkesin korkarak kaçtığı, te
mas etmekten çekindiği hasta ue hekim bizatihi kar
şı karşıyadır ve o hekim, herkese yasaklamış olduğu 
hasîasıyla kendisi en yakından temas etmeye mec
burdur ki, bu hastasını tedavi edebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız aslında angaryayı 
yasaklamıştır. Hekimler d maalesef hayatları boyunca 
angarya ile mahmul bulunmaktadırlar. O halde, he
kime tanıyacağımız bu fiilî hizmet zammı ile, tazmi
natıyla, bir taraftan da hekimin hakkım verirken, öbür 
taraftan da Anayasanın angaryayı yasaklama hükmü
nün vecibesini yerine getirmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, uzun yaşamanın değil, nor
ma! yaşamanın şartları bile, heyecanlardan ve ruhî 
stresten uzak kalmaktır. 

TANKUt AKALIN (Kırklareli) — Nerede ise 
ağîatacaksm bizi Sayın Aygiin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onun için değerli 
arkadaşlarım, hiç değilse, hekime bu hakkını verir
ken, normal yaşayabilme imkânını veya normale ya

kın yaşayabihne imkânuu da bahşetmiş olmak mec
buriyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım her mesleğin nimetleri 
ve külfetleri vardır; fakat hekimliğin nimetleri, kül
fetleri seviyesinde ve oranında değildir. 

Değerli nıületveknleri, cerrahî müdahalelerin her 
saniyesi mesuliyet, azamî dikkat, ihtimam ile ve va
kanın sürprizleri karşısında ani, yeni karar verebil
menin ruhî streslevlyle dolu bulunmaktadır. Bu ba-
kmîdaîî, bu kanunda cerrahî branşlar diğer branşlara 
nazaran biraz daha farklı mütalâa edilmiştir. Esasen, 
bu kanunun esprisi aynı zamanda röntgen mütehassısı 
bulunan arkadaşlarımız için de daha evve! çıkarıl
mış olan bir kanunla verilmiş bulunmaktaydı. 

Değerli milletvekilleri^ huzurlarınızı fazla işgal et-
miyonım, Adalet Parti Millet Meclisi Grupu olarak 
bu kanunun esprisine uyarak müspet oy kullanaca
ğı mızı ve hu kanun çerçevesinde hekimlere karşı Par
lamentonun yapacağı göreve katkıda bulunmaya 
amade olduğumuzu saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygiin. 
Sayın Cebeci buyurun. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan 
şahsım adına.. 

BAŞKAN — Bakacağım efendim,' bakacağım. 
M. S. P. GRUPU ADINA CEMAL CEBECİ 

(Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Sayın Oğuz Aygün V$ 63 arkadaşının teklifi hak
kında Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Doktorlarımızın fedakâr ve îeragatkâr çalışmalarını 
takdirle ananlardanız. Emeklerinin fiilî hizmet süre
siyle de karşılanmasını samimî olarak İsteriz. Gönül 
ister ki, kanunların umumîlik prensiplerine uyularak, 
yalnız doktorların değil, yıpratıcı bütiüı mesleklerde 
çahsan meslek mensuplarının durumlarını dikkate ala
rak, Hükümetçe, genişliğine ve derinliğine yapılacak 
bir araştırmadan sonra .umuma şâmil kanun tasarısı 
Yüce Heyetinize sunulsun. 

Üzülerek ifade edelim ki, bizde meslekler tek tek 
ele alınmakta, birçok meslek sahipleri de unutula
rak ömür boyu mağdur edilmektedir. Önce, kamu 
kumîıışlanyîa* özel sektörde çalışanlarla, sonra bü
yük şehirlerde veya mahrumiyet bölgelilerinde çalı
şanlar arasında bir fark gözetllmemesini adalete uy
gun bulmadık. 
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Doktorların devlet hizmetinde çalışmalarını teşvik 
maksadıyla, kamu sektöründe çalışanlara, mahrumiyet 
bölgesinde çalışanlara fiilî hizmet zammının daha 
üst seviyede verilmesine taraftarız. 

1 yıl hizmet karşılığında 5 ay hizmet zammını Dev
letimizin ödeme imkânlarıyla çelişik buluyoruz. 

Komisyonda görüşülmeden, gerekli incelemeye 
tabi tutulmadan ve bizce pek aşırı bulunan bu nis
petin normal ölçülere indirilmesi için teklifin Ko
misyona iade edilmesini Grupum adına arz eder, he
pinizi saygı île selâmlarım. (M. S. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cebeci. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Şahısları adına söz isteyen iki arkadaşımıza söz 

vereceğim. 
Sayın Celâlettin Eznıan?. Yok. 
Sayın Doğan Kitaplı, buyurunuz, 
DOĞAN KtTAPLI (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
HÜSEYÎN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hüseyin Erçelik. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başka

nım, çok değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de pek çok meslekler var; tabiî dünyada 
olduğu gibi. Bunların başında, integral Ve süper mes
lek diyebileceğimiz kadar çok mukaddes çok mu
azzez ve çok değerli, aynı zamanda bir tanrı mesleği 
kadar aziz olan doktorluğun bugünkü, Türkiyedeki 
ve bütün dünyadaki durumlarım biliyorsunuz, görü
yorsunuz. 

Çocuğuna bir ceket, ayakkabı, kalem dahi alama
yan taa-uzak yörenin köylülerinin vergileriyle, onla
rın meşakkatleriyle, bir lokma ekmek bulamayan ve 
tavasına bir badem kadar yağ koyamayan köylünün 
vergisiyle okuyan doktorlarımız, maalesef, maattees
süf ki, biri tanesi bugün Amerikan çobanlarına hiz-
me etmektedir. Bu Türk ulusu için yürekler acısıdır, 
korkunçtur; yalnız Amerikadakini söylüyorum; Al
manya'da, Avustralya'da ve Kanada'da olanları ken
dim bilhassa biliyorum. 

Türkiyedeküer acaba geçinemiyorlar mı, acaba ça
buk mu yoruluyorlar, acaba çocuklarını mı geçindi-
remiyorlar? Hergün milletvekili arkadaşlarımı görüyo
rum Hacettepe Hastanesi kapılarında, Ankaradaki 
hastane kapılarında. 

Türkiyenin en ücra köşelerden gelen halkımız, 
bunların karşısında bir Seyis gibi, bir emireri gibi, 
bir esir gibi durmaktadır. 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Doktor halkın 
esiridir, doktor halka hizmet verir. Hekimlere bu şe
kilde hakaret edemezsin. 

Hekime karsı terbiyeli konuşmak lâzım. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Doktorun ne 

kadar mukaddes ve muazzez olduğunu sözlerimle söy
ledim Sayın Mete. 

BAŞKAN — Rica ediyorum hatibe müdahale et
meyiniz. 

HÜSEYÎN ERÇELİK (Devamla) — Bugün 25 
yıldır ulus hizmetindeyim. Akranlarımı Denizli'de gö
rüyorum, hepsi de milyonluk, 8 kat, 16 kat, babadan 
oğuîa veraset devredecek durumdalar. Milyonları bir
biri üstüne koymak için çırpınıyorlar. Onun için 
ben, şahsen, doktorluğun sosyalleşmesini isteyen bir 
milletvekiliyim. 

Kapıdan giren bir vatandaş, doktorun karşısında 
hazırol vaziyetinde bir seyis gibi durmamalı; elin
deki kartı gösterince, insanca, hakça bir davranış içe
risinde muayenesi olmalı, ilâcı yazılmalı, muayenesi 
de bedava olmalı, ilâcı da bedava olmalı. Bir millet
vekili, bir senatör, bir torpil, bir arka aramadan in
sanca bir düzeaı, doktorlar arasında, halk arasında 
kurulmalıdır arkadaşlarım. 

Onun için, şahsım adına, bu gelecek kanuna oy 
vermeyeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şalisi adına.. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, şahsım.. 
BAŞKAN — İstirham edeyim... Çünkü, ismi ya

zılı olana söz vereceğim, sıraya göre. 
Tufan Doğan AvşargiL buyurun efendim. 

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

Üzerinde konuştuğumuz teklif, değerli bir arka
daşımızın, çok sıkıştığımız zaman başvurabildiğimiz, 
sağlığımızı koruyabilmek için, çocuklarınızın sağlığı
nı koruyabilmek için, özettikle ulusumuzu koruyabil
mek için başvurabildiğimiz bir meslek grupunun kay
bolmuş haklarını, daha doğrusu sosyal ada.et ölçüle
ri içerisinde verilmeyen haklarını Yüce Meclise ge
tiren arkadaşlarımızın teklifidir. -' 

Türkiye'de, dünyada okluğu gibi, hiçbir meslek 
bîr başkasından daha mukaddes değildir. Her mes
leği mukaddes yapan, o mesleğe mensup olan insan-
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Iardır. Her meslek içerisinde, o mesleğe mensup oöan 
kişiler arasında, o mesleği küçültücü davranışlarda 
bulunan kişiler olduğu gibi, o mesleği yücelten kişi
ler de vardır. 

Ayhan Ada adında bir doktordan misal veriyo
rum, geçenlerde Kayserî'de rahmetlik oldu, fakir bir 
hasta; beş tane çocuğu ile dul bir kadın. Çocuğunu 
doktora getiriyor, boğazına 25 kuruş para kaçmış. 
Bunu, gittiği bazı yerlerde aldırma imkânını bulamı
yor; geliyor kulak - burun - boğaz mütehassısı Ay
han Ada'ya. Ayhan Ada, «Peki kızım, otur» diyor, 
oturuyor hasta. Çocuğun boğazından 25 kuruşu çı
karıyor. Kadın diyor ki: Doktor bey, 400 liram var, 
başka param yok». «Kızım, ben aldım zaten senden 
ücretimi» diyor, «Bu 25 kuruşu hatıra olarak saklı
yorum, bu 400 lirayı da sen bu çocuğuna harca», di
yor. 

Şimdi, böyle insanların mensup olduğu bir mes
lek grupuna karşı Yüce Meclis takdir duygularını 
esirgememeli. Biz Amerikan çobanlığından bahsedi
yoruz. Hangi Amerikan çobanlığı değerli arkadaşla
rım? Eğer biz altı yılda yetiştirdiğimiz bu insanların 
karnını doyuracak parayı verirsek, Türk kam taşı
yan insan gidip Amerika'da kalmaz. Ama niçin vere
miyoruz bunu? Altı yıl okutuyoruz, yetiştiriyoruz; 
K.îia karnını doyuramıyoruz; karnım doyuramadığım 
zjıman, doktor dışarıya gittiği zaman, refah içinde 
bir yer görüyor ve orada kalıyor. Eğer bir doktor 
Amerika'dan dönmüyorsa, bu bizim takip .ettiğimiz 
sistem ve düzendendir. Bunu ıslâh edici tedbirleri ge
tirdiğiniz zaman, hangi gruptan olursa olsun, hep 
beraber onun yanındayız. 

O halde, bunu doktor arkadaşlardan esirgeme
mek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman, bir taraf
tan gidiyorsun, doktora rica ediyorsun vatandaş gel
diği zaman, «Aman doktorcuğum sen bilirsin» diyor
sun ki, en yakın arkadaşının bulunduğu, çocuğun in
tanı hastalığa yakalandığı zaman ki, daha dün şahit 
oMum ben, çok yakınım geldi, gittim Numune Hasta
nesine, hastayı yatırdım, ben giremiyorum bulaşır di
ye; ama doktoru başında, ebesi başında, hemşiresi 
başında, yardım ediyor. 

O halde, insan hayatını kurtarmaya çalışan bu 
insanlardan bu hakkı esirgememek zorundayız. Bu 
duygularla bu teklifte müspet oy vereceğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Tümü üzerinde konuşmalar bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-

bu* edenler... Kabul etmeyenler. 

— 144 

14 . 12 . 1976 O : 1 

Sayın arkadaşlarım, sayımı tam yapamadık, te
reddüt hâsıl oldu. Maddelere geçilmesini kabul eden
lerin sıralarında ayağa kalkmak suretiyle işaret bu
yurmalarını rica ediyorum; çünkü, parmak hesabı 
i!e yapmadık. Bir yanlışlığa meydan vermemek için 
ba duruma tevesüî etmek zarureti doğuyor. 

Arkadaşlarım, maddelere geçilmesini kabul eden
lerin ayağa kalkarak işaret buyurmalarını rica ediyo
rum... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Arka
daşlarım, maddelere geçilmesi reddedilmiştir. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) Netice âtibarıyie, kanun bu 
durumda reddedilmiş duruma girmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 340) 

İD 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, gündemimizin 4 ncü 

sırasında yer a'an, S. Sayısı 340 olan, Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 
2 arkadaşının, La"e Oraloğlu'nun, Kaçakçılık nede
niyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün ne
ticeleri ile affına dair kanun teklifinin görüşülmesi
ne geçiyoruz, 

Esas Komisyon, Adalet Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Arkadaşlarım.... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, oy
lamanın neticesi ne oldu, bakar mısınız? 

BAŞKAN — Bu şey bitsin de bakayım. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Mecliste ekseriyet 

var mıdır, yok mudur, belli değil efendim. 

BAŞKAN — Mecliste akseriyetin oîup olmadığı
nın İçtüzükte ne şekilde tavazzuh edeceği belidir. 
Kupaların sayımının takdiri Başkanlığa aittir. Eğer 
Mecliste çoğunluğun olmadığını iddia ediyorsanız, 
Tüzüğün amir hükmüne göre hareket edersiniz, ge
reğini yaparım. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak iste
yenler. Gruplar adına var mı? Gruplar adına yok. 

(1) 340 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Şahsı adına söz aümak isteyen Hasan Celâlettin 
Ezman?.. Kendisi yok. 

Mehdi Keskin?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen kimse 

bulunmadığı için maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ayıp Sayın Baş

kan, ayıp vallahi.. 
' BAŞKAN — Niçin? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yoklamayı soru
yorum; diyorsunuz ki: «Maddelere geçihnesi kabul 
edilmiştir.» 

Ben yoklama işlemini soruyorum. Yani, yoklama 
o^iu mu, olmadı mı; sayıÜdı mı, sayılmadı mı, onu 
Öğrenmek istiyorum. Devam ediyor mıu, etmiyor mu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Meclisteki yoklamanın yapılma şek
li İçtüzükte gösterilmiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — (C. H. P. sıraları
na hitaben) sizin imzanızın haysiyetini koruyorum, 
arkadaşlarınızın imzası var orada. (Gürü'Jtüîer) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, kendi aranızdaki iğ
birarın sonucunu Başkanlığa izafe etmenizi çok gö
rürüm. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir sual sordum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sualiniz, cevaplandırılması gerekli 
sua' olursa cevaplandırırım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun sözümü bitire

yim, Başkan o!arak sözümü bitireyim. 
Şu Mecliste eğer gerekli çoğunluk yoksa, miliet-

veküeri bu çoğunluğun tespiti için kendilerine ta
nınmış oîan imkânlardan istifade ederek bunu yap
ma yetkisine sahiptirler. Bunun haricinde herhangi 
bîr yetki ile bu durumun tavzihine ben Başkan ola
rak müsaade edemem, mümkün değildir. (Alkışlar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ben... 
BAŞKAN — Burada bir oylama yapılmıştır. Oy

lamanın sonucunu beyan -etmek Başkanlığın yetki
sine ait bir meseledir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ben, 
ekseriyet yok demedim; tahrif ettiniz cümlemi. Ben 
sadece, kupa'arın neticesinin alınıp alınmadığını sor
dum. 

BAŞKAN — Evet.. Cevabını vereceğim, kupa
ların sonucunun cevabım vereceğim, lütfen oturun; 
nasıl olsa... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bunun yoklamay
la münasebetini siz çıkardınız, şahsım hakkında, de
mek siz başka şey düşünüyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, hiçbir şey düşündüğüm yok. 
Kupalarda çıkmış oyların sonucunu ellbetteki açık

layacağım; fakat zamanı takdir etmek bendenize ait
tir. Müsaade buyurun da, o zaman tasarrufunu ken
dim kuşanayım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır efendim, ne
tice çıkmışsa açıklamak mecburiyetindesiniz Başka
nım. 

BAŞKAN — Nerede yazıyor? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Çak

ım k geçen gün iki saat açıklamadı. 

BAŞKAN —• Lütfen benim müdafaamı sizlerin 
yapmasına ihtiyacım yok, müsaade edin ben kendi 
müdfaamı kendim yapayım. Bu bana ait değil, Baş
kanlığa ait bir müdafaadır. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Laîe Oıaloğliu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıl
dığı Cezanın İnzibatî ve Cezai bütün Neticeleri ile 

Affına dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — İstimal ve istihlâk kaçakçılığından 
do!ayı Ağn Sulh Ceza Mahkemesinin 7 . 1 1 . 1974 
tarih ve 1974/779 Esas 1974/1201 karar sayılı kesin
leşmiş hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1314 lira 60 
kuruş tazmini nitelikte hafif para cezasına mahkûm 
edi-üen Ahmet Lebib Kızı 15 . 8 . 1339 doğumlu İs
tanbul ili Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak, Hane 
115, Cilt 64, Sayfa 57 nüfusuna kayıtlı, halen İstan
bul Sağmalcılar Cezaevinde hükümlü Emine Lafe 
Oraüoğfu'nun işbu cezası bütün hukukî neticeleriyle 
birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Şahsı adına Sayın Atagün, buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, sayın miEetvekilleri; 

Adana Senatörü Say m Kemal Sarıibrahimoğlu' 
nun Bayan Lâîe Oraloğîu'nun istimal ve istihlâk ka
çakçılığından dolayı mahkûm olup, cezaevine gir
dikten sonra bu kişinin affı hakkında vermiş olduğu 
kanun teklifi, sözü geçen, yani Lâle OraloğhTnun bu 
cezayı infaz edip çıktıktan sonra bugün Meclis gün
demine girmiş bulunuyor. 

Bir kişinin burada istimal ve istihlâk kaçakçılı
ğından dolayı affı yönünden aleyhinde bulunacak 
değilim. Ya!nız, aynı fiilleri bugün işlemiş ve malı-
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kûm oîmuş, cezasını çekmek için sıra bekleyen ve-
y ahu ita cezaevinde bulunan birçok kimseler var
dır. Vaktiyle bu kanun tekEifi yapılınca, aynı mahi
yette; fakat şahsa değil, geniş anlamda, aynı suçu 
işüenrş oüan kimselerin istima* ve istihlâk kaçakçı
lığından para cezasına çarptırılmak suretiyle mah
kûm olarak, hapisanelere girmemesi • ve bir de bü
yük kaçakçıhk bugün memleketimize ekonomik ba
kımdan büyük yaralar açan, büyük kaçakçıüann da 
daha fazla cezaya çaptınüması yönünden, bendeniz 
tarafından bir kanun teklifi getirilmiş, o da bu Mec
lisin 87 nci sırasında gündeme alınmıştır. 

Şimdi, mâruzâtım şu olacaktır; Sayın Lale Ora!-
oğiu'nun affı hakkında bir kanun çıkarılırken, grup 
yöneticilerimiz, kanunun buraya öncelikle sıraya alı
nabilmesi için Meclisin Danışma Kurulu mevcut ol
duğundan, oradan geçmeden buraya inemeyeceğin
den, grup başkanları şu kanunun müzakeresi yapı
lırken, biran önce, aynı fiilî ika etmiş olan kişilerin 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cum
huriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı : Oy sayısı 156, kabul 143, ret 10, 
çekinser 2. 

Arkadaşlarım, açık oylama tekrarlanacaktır. 

A) YAZILI SORUL, 

1. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, Mene
men Çeltik Komisyonunca toplanan paraların sarf 
yerlerine ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1496) 

21 . 10 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
masnım teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Alev Coşkun 

de böyle bir atıfetten faydalandırmaları için Meclis 
gündemine öncelikle getirilmesini talep ederken, ka
nunun kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Başka konuşmak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Madde reddedilmiştir. 
Bundan sonraki maddeler yürürlüğe müteallik 

olan maddeler olduğundan, artık bunların hakkında 
gerekli işlem yapılmasına lüzum kalmamıştır. 

Netice itibariyle, bu şekliyle kanun teklifi Mecli
simizce reddedilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, yapılmış olan oylamaların sonucu
nu arz ediyorum : 

Küçük çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının 10 yılda, 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine 
ilişkin kanun teklifi : Oy sayısı 167, kabul 163, çe
kinser 1; oylama tekrarlanacaktır. 

Arkadaşlarım, çoğunluğumuz kalmadığı için, 15 
Aralık 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sından sonra toplanmak ve gündemimizde yer alan 
Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve sözlü soru
ları görüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.43 

'. VE CEVAPLARI 

Menemen ilçesinde çeltik tarımının kontrolü ile 
ilgili olarak kurulmuş olan bir çeltik komisyonu var
dır. Çeltik komisyonu her çiftçiden dekar başına 60 
kuruş ruhsatiye, 10 lira sağlık tedbirleri parasını Ba
kanlar Kurulu kararıyle toplamaktadır. 

Soru : 
1. — Bu toplanan paralar nereye sarf edilmektedir? 
2. — Kaymakamlık makam odasının çeltik para-

larıyle yeniden tefriş edildiği söylenmektedir. Doğru 
mudur? 

3. — Çeltik Komisyonu hizmet işlerinde kullanıl
mak üzere Renault marka bir araba satın almış ve 

VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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bu arabaya 35 AK 021 özel plaka katılmıştır. Bu ara
banın kaymakamın özel işlerinde kullanıldığı yaygın 
olarak bilinmektedir. Çeltik Komisyonunun bu araba
sı resmî bir araba mıdır? Yoksa özel araba mıdır? 

Bu arabaya özel plaka takılabilir mi, özel işlerde 
kullanılabilir mi, bu konuda Bakanhk ne düşünmek
tedir? 

4. — Bakanlar Kurulu kararıyle toplanan çeltik 
paralarınım sarf yerleri ayrıca belirtilmiş midir, bun
lar nelerdir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hay vancılık 13 . 12 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1604 
Konu : Sayın Alev Coşkun'un önergesi* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 9 . 11 . 1976 gün Kanunla* Müdürlüğü 

7/1496*4955/39014 sayılı yazınız. 
18 . 11 . 1976 gün Özel Kalem Müdürlüğü Î604 

sayılı yazımız. 
İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun tarafımdan 

Menemen Çeltik Komisyonunca toplanan paraların 
sarf yerlerine dair Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının, 2 nüsha olarak eklice sunulmuş 
okluğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun'un, Mene
men Çeltik Komisyonunca alınan paralara dair ya
zılı soru önergesi cevabı. 

3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun 10 ncu mad
desi ve bu Kanunun tatbik şeklini gösteren TaMmat-
name hükümlerine göre her yıl Sağlık ve Sosyal Yâr~-
dım Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında tanzim olu
nan Çeltik Ekim Protokolü gereğince çeltik ekicile
rinden dekar başına 60 kuruş ruhsatiye ve 10 lira sıhhî 
tedbir parası alınmakta, çeltik ekicileri tarafından 
özel idare memurluğuna yatırılmaktadır. Bu paralar 
Çeltik Komisyonu bütçesi içinde Bakanlıkça tasdik 
edildikten sonra sarf edilmektedir, şöyleki : 

1. — 3039 sayılı Kanuna ve çeltik ekim protoko
lüne uygun olarak ilgili hesaplarda topfarcah bu pat*-
ter Bakanağımızın da tasvibi alındıktan sonra her yıl 
gider bütçesinde gösterilen büro giderleri, genel gider
ler, yatırımlar, sıhhî tedbirler ve çeltikçiliği ileri gö
türme tedbirleri başlığı altında açılan fasıl ve muhte

lif maddelerde belirtilen tahsisat ümitleri içinde Dev
let Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre sarf edil
mektedir. 

2. — 3039 sayılı Kanuna göre Çeltik Komisyon
ları kaymakamın başkanlığında görev yapmaktadır. 
Çeltik Komisyonu için ayrı bir daire bulunmadığın
dan, komisyon faaliyetleri kaymakamlık makam oda
sında yürütülmekte, bundan dolayı komisyon bütçesi 
limitleri dahilînde alınmak kaydıyle ve komisyon ka
rarı ile kaymakamlık makam odasında kullanılan lü
zumlu bir kısmı demirbaş malzeme satın alınmakta 
ve bu malzemeler komisyon demirbaş defterine kay
dedilmektedir. 

3. — Menemen Çeltik Komisyonuna, 1975 yılı 
bütçesine konulan tahsisat ile Bakanlığın 11.12.1975 
gün Hukuk Müşavirliği Ma. 1975-69/3435 sayılı 
emirlerinde açıklanan olumlu mütalaa sonucu komis
yon hizmet işlerinde kullanılmak üzere bir adet Re
nault marka vasıta satın alınmıştır. Bu vasıta Mene
men ilçesi Çeltik Komisyonu Başkanlığınca trafiğe 
tescil ettirilmesi muamelesinde, Maliye Bakanlığınca 
neşredilen resmî plâka alabilecek daireleri gösterir 
genelgede komisyon adının bulunmaması dolayısıyle 
vasıtaya mecburen İzmir Trafik Müdürlüğünce özel 
35 AK 021 plâka verilmiştir. Taşıt alım Yergisi öde
nen, Sigorta ettirilen bu vasıtanın munlıasıran Çeltik 
Komisyonu hizmetlerinde kullanılmakta okluğu ma
hallince yapılan temas sonucu öğrenilmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin işlemlerine ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nün yazılı 
cevabı. (7/1504) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakam tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 14 ? 10 . 1976 

Baldcesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. — 1973 - 1976 yutarı arasında etkinlikte bulu

nan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin her birinde : 
a) Kimler hakkında hangi suçlardan dolayı ha

zırlık soruşturması yapılmıştır? 
b) Haklarmda* hazırlık soruşturması yapılanlar

dan hangileri için, hangi yasalara aykırı davrandık-
Irı iddiası ve hangi ceza istemleri ile dava açümışnr? 

c) Haltlarında dava açılanlardan : 
1. Kimler beraat etmiştir? 
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2. Kimler, hangi tarihte, hangi suçlardan dolayı, 
hangi cezalara çarptırılmışlardır? 

3. Cezaya çarptırılanlardan temyiz istemi ile Yar-
gıtaya başvuranlar kimlerdir? Bunlardan ceza hükmü 
bozulanlar ile onaylananlar kimlerdir? 

4. Davaları 11 Ekim 1976 tarihine kadar sonuç
landırılamadığı için, dosyalan normal mahkemelere 
devredilenler kimlerdir? 

2. — Etkinlikte bulundukları süre içinde, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin, personel, bina, araç ve ge
reç giderleri dahil toplam harcaması kaç milyon TL. 
olmuştur? 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerince suç kanıtı 
sayılarak toplatılan kitapların: 

a) Adları ve miktarları nedir? 
b) Yazarları kimlerdir? 
4. — Devlet Güvenlik Mahkemelerince el konulan 

kitaplardan saklananlar hangileridir? Varsa, yakılan 
ya da öteki yollarla yok edilenler hangileridir? 

5. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinde makale 
ya da kitap yazdıkları için, saz çaldıkları için, şiir 
okudukları için ya da bir derginin yönetmem oldukla
rı için yargılananlar olmuş mudur? Olmuşsa, bu kişi
ler kimlerdir? 

6. — Devrimci Gençlik Dergisi Yazı İşleri Müdü
rü Taner Akçam adh O.D.T.Ü. öğrencisi, için Anka
ra Devlet Güvenlik Mahkemesi Savelığınca istenen 
hapis cezası toplamının 676 yıla ulaştığı doğru mu
dur? Anılan gencin, bir derginin yazı işleri müdürlü
ğünü yapma dışında silâhlı eylem türünden her han
gi bir suçu var mıdır? 

7. — Sola olduğu gibi, sağa da karşı olarak kurul
duğu iddia edilen söz konusu mahkemeler, solu yar
gılarlarken, gerçekten sağı da yargılamışlar mıdır? Bir 
başka deyişle Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ka
pitalizm propogandası yaptıkları için yargılananlar 
olmuş mudur? Olmuşsa kimlerdir? 

T. C. 
Adalet 'Bakanlığı 10.12.1976 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-36-976, 52671 

Konu : Balıkesir Milletvekili Necati 
Cebe'nin yazılı soru önergesinin cevap-
landınldığı Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.11.1976 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü ifadeli 7/1504, 4973/39238 sayın y&-
zıları : 

Baldtesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin faaliyetiyle ilgili ola

rak Bakanhğınia yöneltmiş bulunduğu yazıh soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe Vaki 
: sorularında; 1973 - 1976 yılları arasında görev ifa 

etmiş bulunan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin faa
liyeti sırasında, haklarında; hazırlık soruşturması ya
pılanların, dava açılanların, mahkûm edilenlerin, 
beraat edenlerin, Yargıtay yoluna başvuranların, 
mahkûmiyet kararları Yargıtayca onanan ve bozu
lanların, davaları 11 Ekim 1976 tarihine kadar so
nuçlandırılmadığı için diğer adliye mahkemelerine 
intikal edenlerin kimlikleri, suçları, mahkûmiyet 
miktarları ile faaliyet süreleri içerisinde Devlet Gü
venlik Mahkemeleri için ne kadar harcama yapıldı
ğı, suç delili olarak toplatılan kitapların adları, mik
tarı ve yazarları ile bunlardan saklanan, yakılan ve
ya yok edilenlerin hangileri olduğu; makale, kitap 
yazdıkları veya şiir okuyup saz çaldıkları veya bir 
derginin yönetmeni oldukları için yargılananlar ve 
Devrimci Gençtik Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ta
ner Akçam isimli öğrenci hakkında Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan soruşturma ve kapitalizm propagandası yaptık
tan iddiasıyle Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yar
gılanan bulunup bulunmadığı, konularında bilgi 
istemiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızda mevcut istatistik normları; Dev
let Güvenlik Mahkemeleri dahil, Adliye Mahkeme
lerinde yargılananlar veya haklarında hazırlık soruş
turması yapılanların kimlikleri ve yapılan adh istem
lerin mahiyeti konusunda bilgiyi kapsamadığı gibi, 
yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sırasında mah
kemelerce zapt ve müsaderesine karar verilen basılı 
eserlerin hangileri olduğuna dair her hangi bir ma
lûmatı da ihtiva etmediği cihetle, Sayın soru sahi
binin tahkikat ve takibata uğnyanların kimlikleriy
le birlikte takdir olunan işlemlerin mahiyetinin bil
dirilmesine ilişkin sorularına Bakanlığımızca cevap 
verilmesi mümkün görülmemiş, faaliyet sürelerince 
Devlet Güvenlik Mahkemelerine intikal etmiş bulu-' 
nan işler hakkında mevcut istatistik bilgilerine göre 
düzenlenen cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Diğer taraftan, suç işliyen kimsenin kimliği ve 
hakkında tahkikat veya takibat yapan adlî merciin 
bilinmesi hallinde, istenilen hususların mahallinden 
öğrenilmek suretiyle sayın soru sahibinin ıttılaına 
sunulması da her zaman mümkün bulunmaktadır. 

Ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemelerinin hangi 
suçlara baktıkları, kuruluş kanununun görevle ilgi-
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M 9 ncu maddesinde gösterilmiş bulunduğu cihetle 
makale, kitap yazmak veya saz çalıp, şiir okumanın 
suç teşkil eden her hangi bir fiil ile irtibatı olmadan 
veya suça konu teşkil etmeden, ve bu hususlar belh 
edilmeden kimlerin bu fiilleri dolayısıyle Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde yargılandığı sekinde tevcih 
buyurulan suale cevap arz edilmesi mümkün bulun
mamıştır. 

Devlet Güvemle Mahkemelerinin faaliyette bu
lundukları süre içerisinde; aylık, ödenek, yan ödeme
ler ve sosyal yardımlar dahil olmak üzere 31120 700 
lira, yolluklar için 107 000 lira, kovuşturma giderleri 
için 200 000 lira, bina, araç ve gereç gideri olarak 
da 16 389 839 Mra sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Devrimci Gençlik Dergisi Yazı işleri Müdürü 
Aituğ Taner Akçam hakkında T. C. K. nun 141/1 - 6, 
188/6 - 7 nci maddeleriyle, T, C< K, nun 142/1 - 6, 

Dev. Güv. 
Mah. C. Takipsizlik 

Savcılığına kararı ve- Dava açı-
intikal eden rilen işlerde lan işlerde 

Senesi Olay-Sanık Olay-Sanık Olay-Sanık 

Ankara 
îzmir 
Adana 
Diyarbakır 
istanbul 

210 
248 
433 
362 
656 

1959 
1308 
1488 
2009 
656 

102 
24 
43 
48 
82 

975 
289 
186 
234 
82 

74 
22 
37 
35 
30 

830 
• 257 
357 
395 
116 

Genel Toplam 1909 7420 299 1766 198 1955 

3. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Gemlik 
Sunî İpek Fabrikasında çalışan bir greyder şoförüne 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğrunun yazılı cevabı. (7/1508) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygıyla rica ederim. 

1 . 11 . 1976 
Adana 

Hasan Cerit 
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80, 173/son ve T. C. K. nun 162» 159/2, 159/1, 8Q,: 
173/son maddelerinde yazın suçtan müteaddit defa
lar işlemek ve T. C. K. nun 142/3 - 6, 312/1 - 2, 80 
maddelerine aykırı hareket etmekten, Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde açılmış bulunan 
iki adet dava dosyasının, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev sürelerinin nihayete ermesi se
bebiyle, Ankara Adliyesine intikal ettiği ve tu
tuklu bulunan adı geçen sanık hakkındaki da
vaların halen Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi
nin 1976/361 ve 1976/375 esas sayılı dosyalarında 
rüyet olunduğu, mahallinden alman bilgiden anla
şılmışta. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasuu saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müf tüoğlu 
Adalet Bakam 

D e v l e t Devlet Güv. Mahkemesince 
Güv. Malike- verilen kararların mahiyeti 
meşine açı- Davanın 
lan veya linti- derdest olup ^ "Ö 
kal eden ka- olmadığı N . 5 

'f! a) ^ o 
m u davas ı Der- & fi "S M 

5 «" 2 "S 
Daya-Sanıik dest-Sonuç g g ğ <& 105 
16 
82 
82 
91 

376 

934 
51 
445 
579 
374 

2383 

2C 
— 
28 
24 
25 

97 

31 
27 
65 
58 
65 

246 

40 
15 
26 
44 
29 

154 

9 
4 
7 
3 
7 

30 

13 
3 
15 
3 
10 

44 

13 
2 
11 
1 
11 

38 

SORU : 

1. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nec-
meddin Erbakan'ın Gemlik Sunî İpek Fabrikasında 
kurulacak selefon tesisi için gerekli hazırlıklar yapıl
madan sembolik olarak attığı temeli yerinden çıkar
tan greyder şoförü Nazif Ünal'ın emekliliğe üç ay 
kaldığı halde tazminatsız olarak işten çıkarılıp çıka
rılmadığının? 

2. — İşten-çıkarılmış ise çıkarılış nedenlerinin bil
dirilmesi? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 . 12 . 1976 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Dairesi Başkanbğı 

Dosya No. : 14/SB-3/1673 
Konu : Adana Milletvekili Hasan 
Cerit'in soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 30 . 11 . 1976 tarih ve 7/1508-4985/39284 sa

yılı yazınız. 
Adana Milletvekili Haşan Çerit'inj Gemlik Sunî 

İpek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi ele
manlarından Nazif Ünal'ın tazminatsız olarak işine 
son verilip verilmediğinin, son verilmiş ise bu uy
gulamaya gidiş sebeplerinin neler olduğunun Bakan
lığımızca yazılı olarak cevaplandırılması ile ilgili soru 
önergesi, adı geçen müessesenin bağlı bulunduğu Sü-
merbank Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş olup: 

1. Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan tarafından 17.10.1976 
günü atılan Gemlik Sunî İpek ve Viskoz Mamulleri 
Sanayii Müessesesi Selofan Tesislerinin temelinin; 
ertesi gün mezkûr müessesede ağırlıkça ustası olarak 
çalışmakta olan 4082 sicil No. lu Nazif Ünal tara
fından kimseye haber verilmeden ve herhangi bir ta-
talimat alınmaksızın kendi insiyatifi ile söküldüğü, 
bu hususta yapılan tetkik ve tahkik sonucu müfettiş 
raporları ile sabit olduğundan ve Sümerbankta 21 se
ne 11 ay 27 gün hizmeti bulunan adı geçen işçinin 
iş akdinin, işyeri nizami ve disiplinini bozucu nitelikte 
olan, ayrıca doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bu 
hareketi sebebiyle 1574 sayılı İş Kanununun 17 nci 
maddesinin U/d bendi gereğince feshetmek durumun
da kalındığı, 

2. Bu uygulamaya gidilirken; 1475 sayılı İş Ka
nununun 17 nci maddesinin II nci bendinin (d) fık
rasında yer alan ve işverene sürenin bitiminden önce, 
bildirim süresini beklemeksizin iş akdini feshetme 
yetkisi veren «işçinin işverenin güvenini kötüye kul
lanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan dav
ranışlarda bulunması» hükmüne göre hareket edil
miş olduğu, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
Durumu bilgilerinize arz ederim. 

A. Kerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

4. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Et -
Balık Kurumuna ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve 
hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/1512) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlnıaşı 
için gereken işlemin yapılmasını rica ederim. Say
gılarımla. 

3 . 11 . 1976 
İstanbul 

Şükriye Tok 

Soru : 
1. Et - Balık Kurumu kurulduğu tarihten bugüne 

kadar geçen süre içinde, hayvan ve balık neslinin ıs
lâh ve inkişaf ettirilmeleriyle alâkalı olarak sanai, ti
caret ve tarım alanında bir teşebbüste bulunmuş mu
dur. Bulunmadı ise nedenleri nelerdir? 

2. Kasaplık hayvan, balık ahm-satım ve dış ti
caret ile bunların gerçekleşmesi için kurulması öngö
rülen tesisat, mezbaha, fabrika veya tesisler kurulmuş 
mudur? Kuruldu ise nerelerdedir? Yıllık kapasiteleri 
ne kadardır? 

3. Kurum, kurulduğu günden günümüze kadar 
geçen süre içinde: 

a) Kasaplık hayvan, 
b) Balık alım ve satım, 
c) Dış ticaret, konularında yıllar itibariyle kaç 

TL. gelir elde etmiştir? 
4. Kurum, kuruluş gayesine uygun olarak, kur

duğu tanzim satışlarının adedi kaçtır, ve hangi il ve 
ilçelerdedir ve yıllık satış kapasiteleri ne kadardır? 

5. Kurumun kurulduğu tarihten günümüze ka
dar geçen süre içinde, açtığı tanzim satış mağazaları 
ile piyasadaki anormal fiyat artışını önlediği kanısın
da mısınız? 

6. Kurum, özel teşebbüse ve resmî teşebbüslere 
kredi açmış mıdır, açtı ise kaçar TL.'dır bir liste ver
mek mümkün müdür? 

7. Kurumun iştirak ettiği şirket veya şirketler 
kaç tanedir, isimleri ve iştirak hisseleri ne kadardır 
ayrıca yeni şirketler kurmak için bir girişimde bulun
muş mudur? 

8. Kurumun gayri menkulü var mıdır? Var İse 
istifade tarzı ne şekildedir, değerleri ayn ayn olarak 
kaç TL/dır? 
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9. Kurumun yurt dışında teşkilâtı veya şubeleri 
Var mıdır? Yeya bu maksatla memleket içinde veya 
dışında hakikî veya hükmî şahıslarla yapılmış anlaş
malar var mıdır? Yar ise kimlerdir, ve kuruma yıllar 
itibariyle kaç TL. gelir sağlanmıştır? 

10. Halen kurumun sermayesi kaç TL.'dır, 1952 -
1976 yıllan olarak, kurumun kâr ve zarar durumu 
nedir? 

11. 1952 yılından sonra kurumun sermayesi Ba
kanlar Kurulu kararı ile artırılmış mıdır? Artırıldı 
ise hangi yıllarda ve kaç TL.'dır?. 

12. Et ve Bahk Kurumu 1952 yılından itibaren 
yapmış olduğu hizmet Türkiye nüfusunun yüzde ka
çma cevap vermektedir? 

13. Siz, Bakan olarak Et ve Bahk Kurumunu ve
rimli bir hale getirmek için bir çalışmanın gereğine 
inanıyor musunuz? Ye Bakanlığınızda bu tarz bir ha
zırlık yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 13 . 12 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1619 

Konu : Sayın Şükriye Tok'un yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 9 . 11 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1512-504/39427 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok tarafın

dan; Et ve Bahk Kurumu Müessesesi faaliyetlerine 
ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olacak eklice sunulmuş 
olduğunu bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam 

İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok'un Et ve 
Bahk Kurumu Genel Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Et ve Balık Kurumu uyguladığı primli canlı hay
van alım politikası, kasaplık hayvan derecelendirilme
si, depolama ve her türlü nakliyat ve pazarlamada 
mevcut imkânları ve sağlayabildiği finansman kay
nakları ile mukayyet olarak yetiştiriciye destek, besi 
projeleri ile daha kaliteli ve daha fazla et üretimini 
teşvik etmek ve üreticiye örnek olmak suretiyle mem
leket hayvancılığına önemli hizmetlerde bulunmuş
tur. 

Et ve Balık Kurumunun İstanbul Üniversitesi 
hidrobiyoloji araştırma enstitüsüne sağladığı aynî ve 
nakdî yardım ve kurduğu müşterek mesaisi ve ba
lıkçılığı Ueri memleketlerdeki arâ ç, gereçleri yurdu
muza da sağlamak sureti ile konuya çok mühim hiz
metleri olmuştur. 

Ekonomik şartlar muvacehesinde Et ve Bahk Ku
rumu İ971 yılından bu yana faaliyetini sırf balığın 
ticaretine ve sanayiine inhisar ettirmiştir. Balıkçılığın 
araştırma işleri İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji 
Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 

2. Et ve Balık Kurumu balığın iç ve dış ticare
tini geliştirmek amacı ile, soğuk zincirin gereği ola
rak sahillerimizde soğuk depolar kurmuş frigorifik 
nakliye gemileri (bilâhara satılmıştır) ile friforik ve 
termos kamyonlar almıştır. Soğuk depoların isimle
ri ve kapasiteleri 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

Bunlara ilâveten Trabzon'da ekonomik ömrünü 
tamamlamış ve yetersiz hale gelmiş olan Yunus ba
lığı ve hamsi balıkyağı ve unu fabrikasının kapasite
si 300 tona çıkarılmıştır. 

Ayrıca memleketimizde ilk (bahk kombinası) mn 
kurulması planlanarak Fatsa'da inşaatına başlanmış
tır. Bu kombinanın 1977 - 1978 bahk sezonunda hiz
mete girmesi beklenmektedir. 

Hayvan alım, satım ve dış ticaretini geliştirmek 
için «Et kombinaları, soğuk depolar» yapılmış ve 
yapılmaya devam edilmektedir. Bu kombinaların yer
leri ve kapasiteleri 2 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

3. Kurumun kasaphk hayvan, et, et mamulleri ve 
bahk satışlarından elde ettiği gelirler 3 No, lu cetvel
de gösterilmiştir. 

4. Müessese kuruluş gayesine uygun olarak 1971 
yılından bu yana genel ve katma bütçeli «ordu bir
likleri dahil» kuruluşlara ihtiyacı olan belediyelere ve 
kasaplara gövde, halka doğrudan mağazaları veya ba
yileri eliyle paket et olarak tanzim satışı yapmakta
dır. 

Tanzim satışlarının miktarı ve yerleri 4 No. lu 
cetvelde gösterilmiştir. 

5. Müessesenin mağaza ve bayÜeri vasıtası ile 
yaptığı tanzim satışları sayesinde anormal fiyat ar
tışları bir ölçüde önlenmiştir. 

6. Canlı stok, ihtiyacım karşılamak ve fiyat is
tikrarım korumak maksadı ile kooperatifler, yetişti
rici ve besicilerle bağlantı yapılmakta ve karşılığında 
kredi mahiyetinde faizsiz avans verilmektedir. 

Bu amaçla 1976 yılından itibaren uygulanmasına 
başlanan besi projesi için bağlantısı olanlara kredi 
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yardımında bulunulmak üzere kuruma Hükümetçe 
1 350 000 000 liralık finansman sağlanmıştır. Kuru
mun avans niteliğinde dağıttığı krediler yıllar üzerin
den 5 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

7. Et ve Balık Kurumunun halihazırda iştirakte 
olduğu şirketlerin adlan ile iştirak hisseleri 6 No. lu 
cetvelde gösterilmiştir. 

8. Kurumun gayri menkul değerlerine ait 7 No. 
lu cetvel ektedir. 

9. Kurumun yıllar itibariyle kâr ve zarar duru
mu ekli 8 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 

10. Et ve Balık Kuruntunun kuruluş sermayesi 
40 milyon Ura olup 31. 1 . 1973 gün ve 7/5778 sayılı 
kararname ile 500 miyona, 20 . 1 . 1975 gün ve 
7/9351 sayıüı Kararname ile de 700 milyon liraya yük
seltilmiştir. 

11. Et ve Balık Kurumu halen Türkiye nüfusu
nun % 10'nun et ihtiyacına cevap vermektedir. 

Soğuk Depolar Kapasite Cetveli 
Ek : 1 

Tesisin yeri 

Ayvalık 
Bolu 
Bodrum 
Burdur 
Çanakkale 
Çeşme 
Gelibolu 
Giresun 
Kayseri 
Ordu 
Rize 
Yozgat 
Zonguldak 
Amasya 
Erzincan 
Kastamonu 
Marmara 
Samsun 
Sinop 
Beşiktaş 
Trabzon 
Haydarpaşa 
İskenderun 
Mersin 

Dondurma 
tüneli 

M2 

28 
17 
23 
14 
14 
21 

269 
145 
127 
33 
55 

Ton/gün 

* 

4 
4 
4 
5 
5 

10 
80 
10 
20 
10 
5 

Soğutma Yüzeyleri 
Donmuş 
muhafaza 

M2 

60 
67 

174 
779 

56 
253 

3 057 
341 
469 
487 
613 

Çift 
rejim 

M2 

— 
— 
— 
<— 
47 
— 

1 660 
46 

779 
28 

636 

Soğuk 
muhafaza 

M2 

221 
430 
123 
240 
43 
43 

168 
140 
527 
153 
127 
153 
207 
415 
215 
266 

80 
392 

63 
1 777 

403 
1 965 

443 
967 

Üretim 
Ton/gün 

2 
— 

2 
2 

12,5 
12,5 

2 
2 
9 
3 
2 
3 
6,5 
3 

— 
— 
25 
25 
25 
50 
25 
40 
15 
25 

Buz 

Muhafaza 
M 2 

7 
— 
22 
15 
59 
59 

8 
7 

15 
10 

7 
10 
26 
20 
— 
— 
76 
38 
76 
71 
42 
• — 

39 
58 

Toplam 746 157 5 656 3 196 

Brüt M2'nin % 80 nine stok edilecek emtia miktarı : 

9 561 341,5 665 
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Soğuk Muhafaza : 
Taze balık 
Taze et 
Beyaz Peynir (Tenekeli) 
Taze Peynir (Çuval) 
Yaş meyve ve sebze 
Narenciye (Sandık) 
Donmuş Muhafaza : 
Et ve kümes hayvanları 
Balık 
Sakadat 
Karides midye istiridye ve benzeri 

14 

enz< 

İ2 

;ri 

1976 0 : 1 

Kg. 

250 
100 

1 920 
1 500 
750 

1 000 

750 
1 000 
1 500 
800 

(*) Balık dondurma. 

AB/İÇ 1 . 5 . 1976 

Kombinalar Et Kapasitesi 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zeytinburnu 
Urfa 
Elâzığ 
Bursa 
Kayseri 
Kars 
Diyarbakır 
Adana 
Tatvan 
Sincan (Tavuk Kombinası) 
Ağrı (1976 yıh sonunda) 
Amasya » » » 
Burdur » » » 
G. Antep» » » 

C. No. : 2 
Ton 

_ 
19 740 

23 887,5 
30 012,5 
23 030 
12 375 

15 187,5 
18 987,5 
18 987,5 
11 550, 
14 625 
18 630 
11 550 
828 Om (Adet) 
13 000 
20 700 
20 700 
8 875 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Kasaplık Hayvan, Et ve MamuUleri İte Babk 
Satımlarından Elde Edilen GeMr 

C. Noa ; 3 
Gelir TL, 

307 616 642,39 
337 856 317,80 
409 912 030,49 
370 578 790,42 
342 501 829,17 
434 334 412,74 
287 733 293,97 
280 905 214,92 
379 215 695,65 
431 241 316,21 
751 106 306,86 

1 078 685 815,94 
1 033 952 435,30 
1 358 864 945,24 
2 185 841 634,47 
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Tanzim Şanslarının Adedi ve Yerleri 

C. No, : 4 
Yeri Özel kişi Tüzel kişi Kurum 

İstanbul 
Konya 
Diyarbakır 
Bursa 
Elâzığ 
Kars 
Urfa 
Kayseri 
Erzurum 
Ankara 
Malarya 
Samsun 

43 
2 
8 

11 
3 
4 
4 

31 
20 
32 
1 
9 

168 

6 
2 

11 

28 22 

Yılı 

Yetiştirici ve Besicilere Verilen Avans 

(10 Yılık) 
C. No. : 5 

Miktarı TL. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

14 833 000 
2 768 800 
2 475 300 
1354 000 
1 434 400 
1 174 000 
1 707 500 
662 300 

350 000 000 

İştirakte Bulunulan Şirketler ve İştirak Sermayesi 

C. No. : 6 
TL. 

Tiftik ve Yanağı T. A. Ş. 
Yem Sanayii T. Â  Ş. 
Migros T< A. Ş. 
Balıkesir Soğ. Dep. L t Şti. 
Kıbrıs Türk San. İşlet. Hold. 
Gima T. A. Ş. 
Yurttaş Ksf. Yem 
Başak Sigorta 
Antalya Soğ. Dep. L t Şti, 
Bursa Suğ. Dep. Lt. Şti. 

2 000 000 
7 540 000 
1 050 000 

49 000 
5 000 000ı 
3 000 <MM> 

993 000 
200 000 

8 000 
2 210 000 

HaEhazır Gayrimenkul Değerleri 

C. No. : 7 
TL. 

Arazi ve arsalar 

Taşıt araçları 
Yeraltı ve yerüstü düzen 
Makine ve tesisler 
Yapılmakta olan tesis 

30 951 990,50 
145 089 273,86 
54 366 414,81 
19 830 776 
78 896 269 

547 275 160 

5. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı - İlgaz ilçesinde Sümerbank satış mağazası 
açılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru'nun yazdı cevabı. (7/1516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
arz ve rica ederim. 

9 . 11 . 1976 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalı 

Soru 1. — İlgaz kazasına kurulması kararlaştırılan 
Sümerbank satış mağazasının açılması için karar ve
rilmiş olduğu halde, bugüne kadar gecikmenin sebebi 
nedir? 

Soru 2. — Bu hizmetin geciktirildiğini İlgaz'da 
parti teşkilâtınız tarafından seçimlerde oy vermediği
niz dolayısı ile durdurulduğu vatandaşa söylenmekte
dir. Bu tutuma katınyormusunuz? 

Soru 3. — Mağaza yeri ve bütün tespitler yapıldığı 
halde kurulmasında bir neden olmadığı açıkça dos
yasında- mevcut olup vatandaşın hakkı olan hizmeti 
ne zamana kadar engelleyeceksiniz? 

Soru 4. — Bu hususta tekilâtınızın size yazdığı 
mektubu biliyor musunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 9 . 12 . 1976 
Sayı : 23.01/P - 463 

Mevzuu : Çanları Milletvekili Muh
terem Arif Tosyah'mn soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22 . 11 . 1976 tarihli ve 7/1516/5040 - 39723 

sayılı yazınız. 
Çankırı MÜJtetvekiii Muhterem Arif Tosyah'mn, 

İlgaz İlçesinde Sümerbank Satış Mağazası açılmasına 
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mütedair soru önergesi hakkındaki cevabımız aşağı
ya dere edilmiştir. 

1. — İlgaz ilçesinde satış mağazası açılması mak-
sadıyJe, tetkik için, Sümerbank Genel Müdürlüğünce 
vazifelendirilen 3 kişiden müteşekkil bir heyetin. Ni
san 1976 ayında tanzim ettikleri, rapordan ydhk za
rarın takriben 102 OıöjDı lira civarında olacağı tespit 
edilmiştir. 

2. — 440) sayılı Kanun gereğince, kârlılık ve ve
rimlilik esaslarına göre çalışmak mecburiyetinde olan, 
müessesemiz İlgaz'da mağaza açmaktan sarfınazar et
miştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunun da Sümer-
bank'm 1972, 1973, ve 1974 yıllan faaliyetlerinin de
netini sırasında, Komisyon üyelerince Sümerbank 
Mağazalarının her Hçe'de açılması temenni edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımız, bu temenniye uyarak, keyfiyeti Ma^ 
üye Bakanlığına intikal ettirerek, kârlılık ve verim
lilikten ziyade işin içtimaî ciheti önplanda tutularak 
vatandaşa hizmet götürmek gayesiyle mağaza açıl
mamış bütün ilçelerde, Sümerbank Satış Mağazası 
açılması ve bu mağazaların zarartarıran 440 saydı 
Kanunun 24 ncü maddesine göre hazinece karşuana-
bümesini teminen, gerekli Bakanlar Kumlu Kararının 
istihsali için, mütalaaları istirham edilmiştir. Ma
liye Bakanlığı 29 . 6 .1976 tarihli ve 29872 saydı ce
vabı yazı ile müspet mütalâa etmemiştir. 

Bu itibarla; önerge sahibi muhterem milletvekili
nin isteğinin yerine getirilebilmesi için, Maliye Bakan
lığının bu hususta müspet kararı ile birlikte, ayrıca 
Bakanlar Kurulundan çıkacak bir kararnameye ihtiyaç 
olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdtükerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

6. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı ilinde yapımına başlanan yolların yarım bıra
kılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in yazılı cevabı. (7/1517) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletlerinizi saygıyla arz ve rica ederim. 9.11.1976 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyahoğhı 

14 . 12 . 1976 O : 1 

I Soru 1. — 31 Ekim 1976 günü Çankırı'da yapılan 
j belediye seçimlerini kazanmak için yeni bağlanan 
I Esentepe ve diğer mahallelerin yollarının yapılıp kul-
I lanması için karayollarının makinelerini gönderip 
I yola başlatılmıştır. 
I Soru 2. — Başlanan yola bitmeden seçimi kaybet-, 
I meniz nedeni ile hemen aynı gece emir verip maki-
I neleri çalışmadan men etmenin sebebi nedir? 
I Soru 3. — Yapılmayacak, yarı bırakılacak yola 
I niçm başladınız? Yollar bitmeden neden gece saat 
I 12'de makineleri kaçırmak için teşebbüse geçirdiniz. 

I Soru 4. — Çankırı'da yaşayan vatandaşlarla alay 
I edercesine hizmeti siyasî bir havaya sokmanm gereği 
I varmıydı? 
I Soru 5. — Bu tutumunuz karşısında alay edilen 

mahalle sakinlerinin 8 . 11 ; 1976 gecesi saat 13'te 
I makinelerin ilgililere emir verip kaçırılmasına mani 
I olan ve yürüyüş yapan mahalle halkının ıstıraplarına 
I katıhyor musunuz? Bu rosumsuz davranışlarda bulu

nanların da sorumluluğuna katılıyor musunuz? 

T. C, 
Bayındırlık Bakanlığı 14 . 12 . 1976 

ı Özel Kalem 
Sayı : 4052 

I Konu : Çankırı Milletvekili Arif 
I Tosyalıoğlu'nun yazdı sorusu. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1976 gün ve 7/1517-5041/39724 

I sayılı yazınız. 
I Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, Çankırı 
I ilinde yapımına başlanan yolların yarım bırakıldığına 
I dair yazıh soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Çankırı Belediye Başkanlığı ile Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz arasında aktedilem 11 . 8 . 1976 gün 
ve 76/32-Y numaralı protokol gereğince, Çankırı 
Hükümet Caddesini Çankırı - Yapraklı yoluna bağla
yan şehir içi yolunun yapımına Karayolları 4 ncü 
Bölge Müdürlüğünce devam edilmektedir. 

Çankırı Belediye Başkanlığı 15 . 10 . 1976 gün 
I ve 406/5253 saydı yazılarıyle Bölge Müdürlüğüne 
I başvurarak Esentepe ve Fatih Mahalleleri yollarının 
I da yapılmalarım istemiştir. Belediye ilgilileri ile yapı

lan temaslar sonunda istenen işin de yukarıda söz ko-
I nusu protokol çerçevesinde yapılması hususunda mu-
I tabakata varılmış ve 25 . 10 . 1976 tarihinde adı ge-
I çen yolların yapımı için bir adet D7 dozer işyerine 
I gönderilmiştir. 
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Çalışmalar sırasında. yolun tesviyesi biten kısımla
rında trafiğin normal akışını sağlamak üzere stabilize 
malzemesi çekilmesi gerektiğinden, dozer 1.11.1976 
tarihinde aynı yolun başındaki stabilize malzeme oca
ğına çekilerek malzeme ihzar ettirilmiş, bilâhara yol 
yapımına devam edilmek üzere tekrar gönderilmiştir. 

Çankırı Belediyesince yapımı istenen yollar, bele
diye ile birlikte planlandığı üzere tamamlanmış ve bu 
durum belediyenin 10 . 11 . 1976 gün ve 1976/5201-
7/5427 sayılı yazılarıyle teyid edilmiş olup dozer 
10 . 1 1 . 1976 günü saat 17.00'de işi bittiği için alı
narak köprü yaklaşım dolgusu işinde çalıştırılmak 
üzere Şabanözü'ne gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

7. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ceza
evlerinde görev yapan gardiyanlara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1527) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı ri
ca ederim. 12 . 11 . 1976 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

•1. — Cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar gün
de 12 saat çalışmakta ve fazla mesai ücreti kendileri
ne verilmemektedir. Ayrıca cumartesi ve pazar izin
leri de yoktur. 

Bu İş Kanununa aykırı değil midir? 
Haklan kaybolan gardiyanların haklarını nasıl 

düzenlemeyi düşünüyorsunuz? 
Yoksa sendikası olmayan gardiyanların haklarının 

yok olmasına Adalet Bakanı olarak göz mü yumacak
sınız? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 13 . 12 . 1976 
Bakan : 42906 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 22 . 11 . 1976 gün ve 7/1527-5092/39953 sayılı 
yazı : 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın gardiyanla
rın mesai saatleri ve izinleri ile ilgili yazılı sorusuna 
cevabımı arz ediyorum, 

Gardiyanlara! haftalık izin ve çalışma usulleri 
1721 ve 647 sayılı Kanunlara istinaden çıkarılmış bu
lunan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yö
netimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 25, 26 
ve 27 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu maddeler gereğince, gardiyanların haftada 84 
msâ izinleri olup, bu süreler dışında kurumda kala
cakları ve nöbet çizelgeleri gereğince de nöbet tuta
caktan hüküm altına alınmıştır. 

Tüzüğün bu hükümleri halen yürürlükte bulun
duğuna göre, gardiyanlar, mevzuatın kendilerine 
tahmil etmediği munzam bir görevi değil, aslî görev
lerini yerine getirmektedir. 

Bu itibarla, şartlarını bilerek girdikleri bu meslek
te asıl görevlerini yerine getirmekte olduklarından 
kendilerine fazla mesai ödenmesine, haftalık ve bay
ram tatillerinden istifadelerine mevzuat yönünden 
imkân bulunmamaktadır. 

Danıştayın bu yolda tekarrür etmiş içtihatları da 
görüşümüzü teyit etmektedir. 

Esasen gardiyanlar iş riski ve iş güçlüğü zamların-
dan yararlandırılmakta, iaşe bedeli, elbise, palto ve 
ayakkabı verilerek bazı sosyal haklardan faydalandı
rmakta ve vardiye usulü çalıştırılarak haftanın ya
nsını evlerinde geçirme fırsatını da bulmaktadırlar. 

Bu nedenlerle, gardiyanların hah hazır çalışma sis
tem ve usulleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına uygun bulun
maktadır. 

Bilgilerim arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1976 yılın
da ihraç edilen çimento miktarına ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1538) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırmasında aracılığınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 17 . 11 . 1976 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

Soru : 
1. — 1976 yılında hangi ülkelere, hangi firmalar, 

ne miktar çimento ihraç etmişlerdir? 
2. — Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen çimento

lardan geri iade edilenler var mıdır? Varsa miktarı m 
kadardır? Hangi firmalara aittir? 
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T. C 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Genel 10 .12 .1976 

Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 19-322.454.70 

8778 
Konu : Çimento Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

22 . 11 . 1976 tarih ve 7/1538 - 5120/40049 sayılı 
yazu 

tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından 
verilen yazılı soru önergesine konu teşkil eden çimen
to hakkında Bakanlığımızca tanzim edilen liste ili
şikte gönderilmektedir. 

Söz konusu listenin tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere, 15 Kasım 1976 tarihi itibariyle 1976 yılında, 

Libya'ya 65 965 ton, Kıbrıs'a 17 863 ton, Irak'a 
84 096 ton, Ürdün'e 3 849 ton, İran'a 70 941 ton, 
Dubai'ye 7 000 ton, Suriye'ye 477 766 ton ve Suudi 
Arabistan'a da 78 153 ton ki cem'an ülkemizden 
805 633 ton çimento ve klinker ihraç edilmiştir. 

Bakanlığımızca T. Çimento Sanayii T. A. Ş.'ne 
verilen lisanslara istinaden, Çimsa Çimento Fabri
kasından Suriye'ye sevkedilen çimentolardan 3 302 
ton, Suudi Arabistan'a gönderilenlerden de 985 ton 
olmak üzere, toplam 4 287 ton çimantonun düşük 
evsaflı olduğu T. Çimento Müstahsilleri Birliği İh
racat Komitesince anılan ülkelere gönderilen heyet 
tarafından tespit edildiği adı geçen komite nezdinde 
yapılan temaslardan anlaşılmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 
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15 Kasım 1976 Tarihi İtibariyle Çimento İhracatımız (Ton olarak): 

1 
Ul • 
00 

! 

Fabrikalar 

Darıca (Aslan Eskihisar) 
Akçimento 
Nuh çimento 
Batı Anadolu 
Çimsa 
Göltaş 
Bolu (*) 
Iıicar (*) 
Z. Burnu (Türk Şim Su. Kireci) 
Mardin (*) 
Van (*) 
Aşkale (*) 
Kars (*) 
Sivas (*) 
Adana (*) 
Gaziantep (*) 
Afyon (*) 
Artkara (*) 
Baştaş (*) 
Ünye (*) 

Libya 

9 700 
5 220 

10 550 
6 603 
5 430 

19 155 
9 310 

Kıbrıs Irak Ürdün Iran Dubai Suriye S. Arabistan 

65 965 

31 550 

17 608 

150 
105 

3 505 

344 
84 096 

17 863 84 096 3 849 

2 000 

12 729 
1 634 
4 366 

18 662 

70 941 

194 907(*) 
7 000 19 525(*) 

65 519 

59 İ28(*) 
3 40C»(*) 

7 030 

103 531 
84 708 

6 015 
2 416 
1 145 

477 766 

7 759 

7 666 

78 153=805 633 
Toplam ihracat 

W 

3 

(*) Bu ihracatlara ait lisanslar T. Çimento Sanayii T. A. Ş.'ne verilmiştir. 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifime Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA j 
Erol Çevikçe 
llter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Emin Bilen Tümer 
AFYONKARAHİSAR 

Rasim Hancıoğlu 
AÖRI 

Cemil Erhan 
AMASYA i 

Orhan Kayman 
ANKARA 

Muammer Alıcı 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdert; EvMyagil 
öahit Kayra 
îsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kınikoğlıu 
î. Hakkı Köylüoğtlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçeılik 
Ilyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurraihim Erdem 
Remzi Yıtaaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdeım 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe : 

İsmet Sezgin 
Behfiç Tozkoparan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 167 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Geçersiz oylar : 3 

Oya katılmayanlar : 279! 
Açık üyelikler : 4 

[Kdbıâ ed&ıü«r] 

BALIKESİR 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmt Ergül 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat I§ık 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım ı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Oaman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reeaâ îştoenderoğlııı 

EDÎRNE 
ilhan Işılsî 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin K a m ı 

ERZURUM I 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Muırat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Kölksail 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

GİRESUN 
Hanan Vamik Tekin 

HATAY 
Sabri înce 
Malik Yılman I 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım I 
Muatafa Cesur I 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy I 
Mustafa Kara I 
Aibdurrahman Köksal-
oğlu I 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 

I ilhan özbay 
Osman özer | 

Meıhmet Emin Sungur 
ihsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
ismail Taşlı 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Cemâl Ünal. 

KASTAMONU 
Vtecdi Ülhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargül 
Cemai Oebecfi 
Kâma] özsaruyılldıız 
Melhmıet Yüceler 

KHİKLARELl 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagüra 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahs& 
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KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necatli Kalaycuoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyo! 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Süleyman Tunıcel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi öz,kul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
Abdurrahman Ünsafl 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet. Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu -

MUĞLA 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sudî Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 

Mete Tan (1. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi * 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Balıattdn Yandumcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SP7AS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Ekrem Kangal 
M. İhsanı Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan tlgünı 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
îsrnaoil Hakkı Birler 
Feyzıülalh Değerli 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oineil 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 

Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cevait önder 
Fersiha Fatma öztürfk 
Fikri Pehlivanlı . 
öndeı Sav 
Saıbahattiin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 

İhsan Ata öv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçeîik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Aveı 

TUNCELİ 
Nihat Saltık: 

URFA 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoil 
Sebati Ataman 
Bülent Eeevât 
Fevzi Fırat 
Or'han Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 

Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytefkfin 
Cihat Bilıgehaın 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 

(Çekinser) 

İSTANBUL 

t. Fehmi Cumalıoğlu 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Alev Coşkun 
[Oya katılmayanlar] 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 
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BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutki 

BOLU 
Hanın Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut ı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyakoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLÎ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hüseyiita ErçeMk 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
HaiMt Kahraman 
Bahattim Karakoç 
Mahmut Kepodu 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
tlhami Ertem. 
Veli Güflikan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atâlâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasıim Küçükel 
A. Orhan Senemoğkı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasdm Cinisdıi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

ESKİ§EHİR 
Niiyazd Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin încioğkı 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa- Kemal Çilesia 
Nizamettini Erişmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlıı 
M. Emin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ. 
Mikail Hçin 

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

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Fer ruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekine! 
Şükriye Tojk 
Halûk Üknan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Yasin Bozfaırtt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdıi Kerkin 
Sabri KetsMn 

Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk Imaınoğtlu 
Hayrettin Nakiiboğılu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Menıduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan G-üneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Re§at Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
B:ahrli Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
KemâJlettiin Gökakm 
Mustafa Kubilay Imer 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettüı Yılmaz 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Teflriner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 

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

RİZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
M. Vedat önaal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Direr 
Uy as Kılıç 
Hayata Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SÜRT 

îdraa AnJkan 
Abdülbakn Cartı 
Mehmet Nebâl Oktay 
Abdülkerim Zilan 

[Açık üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfiilk Fikret ö r e t 

SİVAS 
N. Nazif Aradan 
Vahit Bozatla 
Ahmet Drurakoğlu: 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çafcıroğlu 
Ekrem Dükmıefn 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

tiHkUr] 

1 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevbeıri 
Mustafa KDİIÇ 
Abdülkadar öneel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
İnsan BedMıanoğıu 
MuB'lih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı ÇJetıin 
.aM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

» • • • < « 
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Türkiye Cumhuriyeti İle Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel Ye Bilimsel Yardunlaşma Anlaşmasmm 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy veranler : 156 
Kabul edenler : 143 

Reddedenler : 10 
Çekinserler : 2 
Geçersiz Oy : İl 

Oya katılmayanlar : 290 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenlsr] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 

ANKARA 
Hüsamettin Almnumcu 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagil 
CaMt Kayma 
Kâmfl Kırılkoğlm 
1. Hakkı Köylüoğilu 
Hasan özçelik 
ömder Sav 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Abdıurrahim Erdem 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Ekrem Şadii Erd«m 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BeMıç Tozkoparan 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Ali Elverdi 
Halil Karaatlı 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğ-lıı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kasını Parlar 

DENİZLİ 
Hüseytb Erçe lk 
Rıza Gesnçoğlu 

DİYARBAKIR 
Reoaa Isfkeinderoğln. 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Zekâi Yaylalı 
İsmail HaMo Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet örikaya 

GÎRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Rasim Gürsoy 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
İlhan özbay 
Osman özer 
ftîusftafa Parlar 
thaan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

ÎZMlR 
Alev Coşkun 
A. Kemal Önder 
İsmail Taşlı 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu ( 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Cemâl Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 
Sabri Tığla 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargül 
Kâmdı özsanyıldız 
Meûımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 

KIRŞEHİR 
Memduh Eirdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabrj Yah^i 

KONYA 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtas 
Kamâilettin Gökakm 
Mustafa Kubilây lm>er 
M. Necati Kalaycüoğltı 
Ali Kökbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Necini özgür 
Süleyman Traıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoglu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 

O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruh&n 

ANKARA 

Muammer Alıcı 

ERZİNCAN 

Hasan ÇeltinJsaya 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 

Mustafa Dağıstanlı' 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİVAS 

Enveır Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahdettin Karaçorlu 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 

Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem ŞaJhin 
Mir Bahattin Yarıdımeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Koejkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 

TEKİRDAĞ 
Nıilhan îlgüri 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
îısmaıill Hakka Birler 
FeyzulAalh Değerli 
Aid Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

KONYA 

Hüseyiin Keçeli 
Mustafa üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Keımıal Ataman 
Osman Ceınan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa îmkzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
CevaJt önder 
Fetfiha Fatma öztÜTİk 
Fikri Pehlivanla 
Ilyas Seçlkin 
Sabalhattıin Selek 
H. Turgut Toıker 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 

• UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoü 
Fevzi Fırat 
Orhan GönJcüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

SİNOP 

Tevfiik Fikret övet 

SİVAS 

Ekrem Kangal 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Buynuikçu 
Fahni özçellük 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osnıaa Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
Ahmet Akejeel 
Mustafa Kemal Alver 

[Reddedenler] 

[Çekınserler] 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

(Geçersiz oy) 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 

[Oya Kahlmay anlar] 
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ilhan AyteMn 
öihat BiHgebaaı 
Neoatc Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidiıı İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir (B.) 
Abdî Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faile Kırbaşlı 
Ali Sa-nlj 

BURSA 
Emin Aea<r 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

.ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
R e M Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turgut Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Aveı 
Hasan Korfcmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüıllâtif Emsar&oğlu 
Halat Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut KepoJİu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Ilhami Erteni 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Banm 
Rasîm Küçülkel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasfim CinMli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
Mmriat Kahyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Ibrahüm Hortoğllu 
imam Hüseyin İncioğ7u 
Mehmet öz-men 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çiilesaz 
Nizamettin Erinmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Eımin Turgutaâp 
Orhan Yııhnaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikalil îlçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozibeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı T ekin el 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdii Demir 

Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şirıasi Osma 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Teo*can 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özrîjal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yastin Bozûcunt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Ofkjyay 
Hasan Yııldınm 

KASTAMONU 
Mehdii KesBsün 
Sabrı Keskiin 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mertımet Altmışyedioğlu 
Cemal öebeeâ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk îmamoğtlu 
Hayrettdn Nakiüboğilu 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Decteoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahıii Dağdaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
özeır ölçmen 

I FaJruik Sükan 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin D eniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

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

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Halil Dero 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 

Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

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

RtZE 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yanlmtan 

[Açık üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

SİİRT 
İdrtis Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oiktay 
Abdülkerim Zâlân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Aradan 
Vahit Bo zattı 
Ahmet Duıraikoglu 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timki 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Al'i Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Âdil A l öineıl 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekr»m Dilkımen 
Lütfi Köktaş 

dikler] 

1 
1 
ı; 
1 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucalk 
Mustafa Kıılıç 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhamoğlu 
Muslıih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

\ / A r > i * ı A T* 
YOZGAT 

İlhamı Çeıtsin 
A l Fuat Eyüpoğılu 
Nedlim Korkma* 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Büleaüt Eaevât 
Cahit Karakaş '< 

Yekûn 

*>m<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2' ' . . 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Tünk'iye CumhuriyetSi ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da-
ğrtma tarihi: 12 . 5 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELBR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına illisjkün ömengesü. (10/18); Utffia MffleltvelkÜi Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğa ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyjle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

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

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

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

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

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

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yalımda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 



9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederde gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

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

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

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

13. — 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 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

14. — 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) 

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

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

16. — 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) 

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

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

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

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

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

22. —"Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
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inşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil- I 
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzü- I 
günün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araf- 1 
tınması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) I 

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

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzü- I 
günün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş- I 
teması açılmasına iişkin önergesi. (10/40) 

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

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar- I 
kadaşınm, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör- I 
gücenmesini ve fmansmanını sağlamak için gerek- I 
M tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu- I 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup1 olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın I 
88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) j 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir I 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede- I 
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma- I 
dığrnı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil- 1 
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca I 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. I 
(10/44) I 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle-: 
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet MecM içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine-* 
macılığının soranlarını tespit ederek gerekli tedbir-* 
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Milet MecM içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına üşkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı-
m saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üşkin önergesi 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve M 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uyaranca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.. 
(10/49) 

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

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARtŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa* 
nın 88 nci, Millet MecM içtüzüğünün 102 nci mad-! 



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

36. — 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 nd, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları i e savaşta başaroız-
lığın nddenfeoM ve hükümetlerce izlenen, kredii, ta
ban fiyat ve destekleme ahimi patikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nd, Milet Mecisıi İçtüzüğünün 102 nd 
madldelieri uyarınca bir Meclis Araştırması açima-
sınıaüşfcin önergesi. (10/53) 

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

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir-
mıeden saptamak amacuyle, Anayasanın 88 nci, 
Milfet MecM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindekii okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını efeden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nd, Milet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılımasma dis
kin önergesi. (8/5) 

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

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası-
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j nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına Şişkin önergesi. (10/57) 

I 43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
J Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev

let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, fcim-
j lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 

amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet Medıisd İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

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

45. — İstanbul Miiötvakil Mehmet Eımin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkiâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 

I Anayasanın 88 nci, Millet MecM İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına iişkiin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çahşanl|ann sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekM tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

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

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arka'daşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 

J para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına üdşkin önergesi. (10/65) 

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

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

52. — Bordur MtiletveMM Osmıaın Aykull ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak arnacıyle, Anayasanın 
38 nci, Millet Meciisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

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

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

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak arnacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

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

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

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak arnacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

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

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

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

62. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç 
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı oiarali 
kullanıldığı konusunu saptamak arnacıyle, Anayasa 
ma 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sma ilişkin önergesi. (10/S0) 

63. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
arnacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi' İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu J 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id- I 
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri J 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin I 
önergesi. (10/82) 

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

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

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

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

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

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 1973 Genel Se- I 
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında I 
mejuana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

I Teşkilâtı'nm, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
I ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genei Görüşme 
I açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 
I 72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
I 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-
I cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
I 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
| tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 
I 73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 

I yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana-
I yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
I ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
I masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
I 9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-
I ğimizıin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama

cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-

I tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 
75. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 

I arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yeüştiri-
I len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
I şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
1 arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
I Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-
I leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/90) 
I 76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka

daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
I miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama

dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

77. — Konya Milletvekili Özer ölçmen ve 9 ar-
I kadaşımn, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu-
I ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
I ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-
I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
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amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — 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) 

83. — 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) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 I 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

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

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

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, 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) 

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

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

91. — 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) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 
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Anayasama 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy-
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

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

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

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

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kin önergesi. (10/113) 

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçeîik ve 10 
arkadaşının, ANT - BÎRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyramca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir -Meclis Araştırması açılamasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

1,09. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

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

115. — 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) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykuî ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarını 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) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

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

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

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

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem doiayısıyle yurt içlimden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

4. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

6. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

8. — Samsun Milletvekili Ilyas Kıhç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

9. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

10. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

11. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

12. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

13. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevriîmistirt 

15. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

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

18. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

19. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/78) 

20. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

22. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

23. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

24. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

25. — 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) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/871 

28. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 
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29. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An- | 
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

30. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha- I 
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) I 

'34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si- I 
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına I 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) I 

35. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, I 
«TüDk Yükseltme Gemıi/yetıb akı adım değiştikmesiine I 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

36. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) I 

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

38. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, I 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

39. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek- j 
İlk margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü I 
soru önergesi. (6/106) I 

40. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi. (6/108) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî I 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/109) J 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

43. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

45. — 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) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine İlişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

50. — Artvin Milervefcif Ekrem §adi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

51. — Kars MüLetvdkıili Cemül Ünal'ın, anarsic 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

53. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

54. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

55. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 
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56. —-- Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

57. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

60. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
îşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

61. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

63. — İçel MıiHtetveküılli Nazım Basş'ın, İtsıtıanibuili 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

64. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Dem ir el'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

67. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

68. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy îşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

69. — Ankara Milletvekili Necdet EviiyagiTın, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

70. — 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) 

71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigsrta ödenti 
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Hakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

72. — 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) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/15.8) 

74. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

75. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

76. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyaü'mn, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

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

78. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

79. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

80. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 



81. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar-
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

83. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

84. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'ıtn, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/175) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

86. — Afyoııkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ruönergesi. (6/187) (*) 

87. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
tstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. 
(6/190) (*) 

88. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nında» sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

89. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

91. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

92. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

94. — 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) 
(*) ' 

95. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

96. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan -Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

97. — Burdur Mileitvekiii Aİ Saınlı'njn, fitafaa» 
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

98. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

99. — 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) 

100. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

101. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

102. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

103. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

104. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

105. — 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) (*) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceü memurlariödan 
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bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

108. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi BaJoğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

109. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı'nm, 
Orta Doğu Teknik Üniversftesin'deki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

110. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

111. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

112. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Abadı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

113. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapan Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

114. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
ı(6/227) (*) 

115. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
üşlcin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

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

121. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'm Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/232) (*) 

122. — Siirt Mlfetvekil Nebi! Oktay'ın, Başfcâ  
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

123. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kıırtanîmasına, 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

124. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nüfün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Mllî-Jsğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/206) 

125. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
Mine atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba^ 
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

126. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

127. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

128. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

129. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (*) 

130. — Isltiaınbul MSleffcveİüiI Necdet Okmen'kı, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi^ (6/238) (*) 

116. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancıiik bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözfü soru önergesi. (6/201) 

118. — Muğla Miîıeltvekii Ahmet Bülidanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi.. (6/229) (*) 



131. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/239) (*) 

132. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözM soru önergesi. (6/212) 

133. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Cı H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi. (6/213) 

134. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gereki tedbirlere 
Şişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

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

137. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

138. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

139. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
îmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

140. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarımın köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/248) (*) 

141. — 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) (*) 

142. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gilln, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

143. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
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ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

145. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

146. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

147. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbîr
lere ilişkin Başbakandan sözlü «oru önergesi* 
(6/253) (*) 

148. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeUefyan'a üşkîn Bas/ba* 
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

149. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, -
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

150. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın, 
Düziçd öğretmen Okulu Müdürü Ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

.151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrendi münase-
betterine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

153. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na* 
kilerine ilişkin Milî Eğitini Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

154. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Milî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

155. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

156. —• Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayan ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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157, — ©aMöesiir MliIlötvelklii Necaıtıi Oefbe'oıic, 
tayan ve aaMMede saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Miilî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

158. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemi öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

İİ59. — 'Buırduır ıMİfMıötvdkM A l Samtı'mıtn, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

160. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

161. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

162. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

il 63. — Aınltıaliyla MıiHlatvekuf Faiz Sarfar'ın, Oırtaki 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımınla ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

165. — Sivas Mliietvefcil Mustafa Tiımlilsd'mim, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

166. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

167. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

168. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaösman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

169. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/275) (*) 

170. — 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) (*) 

171. — Mıadisa MıilfeveMi Vei Bakı/rdı'nan, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

172. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnm, Koa
lisyon pa/rtileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu 'iddialarıma ilişkin Başbakandan söz
lü, soru önergesi. (6/219) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakiMere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

174. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalış imalarına 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

175. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önargesi. (6/280) (*) 

176. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/220) 

177. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

178. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

179. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

180. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 w 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

181. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflaıra ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

182. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış Ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 
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183. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 

olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

184. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Mîllî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

185. — 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) (*) 

186. — 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) (*) 

187. — 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) (*) 

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

il89. — Aydın MilfetvdkiM 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) (*) 

190. — 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) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

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

193. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan lltköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

194. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

195. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) 

196. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/27C0 (*) 

1.97. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

198. — Siıiıt MSiötveikiiM AbdüJkeırim Zülân'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302!) (*)• 

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

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

201. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

202. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

203. — Muğla MMtetvefcili H a i l Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/308) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C9) (*) 

205. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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206. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada

let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

207. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/3'14) (*) 

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

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

210. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına üişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (•) 

212. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

213. — BaUkiesfir Mliietvefciılii Neoaıti Celbetoıin, 
Balıkesir il ve üçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

214. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

215. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

216. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (•) 

217. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

218. — 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) (*) 

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

220. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru Önergesi. (6/329) (*) 

221. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

223. — Urifa iMildtvdkilü Celâl Pa'ydaiş'ın, teşvıik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

224. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

225. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

226. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

228. — Büınıgöl Milötvdkil Hasan CeÜâteütin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 
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229. — Balıkesir Milletvekili: Necati Cebe'nin, 

1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/343) (*) 

230. — 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) (*) 

231. — Adana Milletvekili Hasan Cerifin, 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) (*) 

232. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
seru önergesi. (6/346) (*) 

233. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

234. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına Üişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

235. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

236. — 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) (*) 

237. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

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

239. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

241. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
lu'nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

242. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

243.— İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

244..— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

245. — Ankara Milletveküi Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

246. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialanyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

247. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

248. — Muğla 'Miiieflvellöü Hail Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (•) 

249. — Muğla Mdiötvddiilii Hail Deme'mriin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 
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251. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

252. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin böigesıin-
de açacağı Deniz Biimlerı Bölümünün engeMenme-
sline lilşküm Başbakandan sözlü soru önergesi: (6/374) 
<*) 

253. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, BafcanMdıar ve 3659 ve 440 sayük Ka
nunların kapsaıruna gâren kuıfuJuşkırın kadrolarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

254. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversditelere görecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sıi&tem. smâvlaruna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

255. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütlü pamuk taban fiyatı ile iıhıraç fiyatı ara
stadaki farkın üreticiye ödenmesine üştein Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

256. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

257. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

258.: — izmir MÜMbtiveM Necoajr Türkoan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ifihalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

259. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

260. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

261. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'-
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

262. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko* 
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar* 
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

263. — Muğlia MıiletVelM Hafi Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

264. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

265. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

266. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

267. — 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) (*) 

268. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin îstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

269. —• îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

270. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına irişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

271. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

272. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

273. — îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



274. — tçel Milletvekili Çetin Yıİmaz'm, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

275. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

276. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere lişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

277. — 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) 

7 
KANUN TASARI VE TEKIİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN O^LEN DİĞER İŞLER 
X I . — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 

çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo-
peracıtlerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

2. • — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

3. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine bîr fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıİbrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 

nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 6. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

7. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon--
lan raporları ile içtüzüğün .38 nci maddesi uyarınca 
gündemle alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağstma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
'bakıcılarına ve kondokltör, 'hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevraoı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında, kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Tunizan Komisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alnıma öner
gesi. (2/18) {S. Sayısı :' 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

11. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü Mirasına bir 
hüküm ek'Ienımesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
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günlü ve 1630 sayılı Dermekler Kanununun 50 nci 
maddesiinıde 'değişiklik yapılması haiklkında kanun 
tefkîifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

12. — Türkiye Büyük Millet Mecisi eski üyeleri 
haldkınıdalkü 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

13. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-
ğî'ştürilmesıine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağtoa tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

14. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Miltetvekıili Ahmet Duraikoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maldidesiinıin değilşjtMlımesine dair İçtü
zük lfclkllfleri ve Anayasa Komtisyonıu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna Ibağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasamı ve Bültçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanhlklaırı tezkereleri. (M. Meclisti : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisli S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Saıyısı : 496) (Dağıltma tarihi : 30.6.1975) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

19. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakJcmda kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 

önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

20. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

21. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19,3.1976) 

22. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 24. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında" kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

26. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı iş 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 işler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

27. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13,4.1976) . 



— 23 

X 28. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 29. — 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) 

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

X 31. — 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 32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 33. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

34. _ İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 hcu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 35. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
Î7 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1,972 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) 

36. — 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'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

38. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi: 1 7 . 5 . 1976) 

X 42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihî : 
18 . 5 . 1976) 

43. — Kütahya Milletvekii İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dokyısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 
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44. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve hu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

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

46. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kananla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve hu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

47. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 48. — 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) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.Liçün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

50. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

51. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 net maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi ; 3 . 6 , 1976) 

52. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1976) 

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 raporlar1 (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 54. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderine tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

55. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

56. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

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

58. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

59. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda karnın teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayış! ; 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6 . 1976) 



60. — 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 ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

61. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve iç

tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

62. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri:' 3 . 7 . 1974,11.6. 1976) 

X 63. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aym Kanununda değişiklik yapJma-
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204v, 1 ndi ek) (Dağıtma tarihleri: 1 s 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

X 64. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
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teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 65. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

66. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 noi maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 16. 6.1976) 

X 67. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 68. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvökili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı« 
rafın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim 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, 
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2/180, 2/188, 2/300, 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) 

X 69. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım Inebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonla* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

70. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağitma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

71. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 425Ö 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi, (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 72. — 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'İn, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı KöylÜoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 17ö'e 1 nci 
ek) (Dağifciia târihi : 25 . 6 . 1976) 

73, — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade* 
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S* Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 , 1976) 

74. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kânununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tariîü : 20 , 6 t 1976) 

X 75. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve-
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 , 6 . 1976) 

X 76. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 77. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu> 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 78. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme-
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

79. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi* 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303,. 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976> 

80» — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386> 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

81. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanufr 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

82. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1961 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu* 
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Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284, 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :. 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 

83. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit KÖfker'in, şehit polîs memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 84. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ye ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
{Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci
ritsin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

86. — 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) 

87. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

88. — 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) 

89. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagil'in eş/i ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 

1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 90. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
tslâmî İlimler Akademileri kanun teıdifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 • 22 . 7 . 1976) 

91. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili İlhamı Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

92. — Konya Milletvekili §ener Bâttâl'in, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma .tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 93. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme aimma önergesi. (2/456) (S. Sayışa : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 94. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) {S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 95. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 



— 28 — 

X 96. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 noi maddesi gerekince gündemle 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 . 1976) 

97. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maiddedi uyanınca gündem© alıımma 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

98. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi, (1/165) (S, Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

99. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 100. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . H 1976) 

101. —. Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

102. — istanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra

sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 1976) 

X 104. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 .11 . 1976) 

105. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-! 
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1976) 

X 106. — C. Senato Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7 .12.1976) 

X 107. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976} 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir* 

(Millet Meclisi Birleşim : 18) 
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S/12 ESAS NUMARALI OBNEL GÖRÜŞME ÖNERGESİNİN TAM METNİ : 

Mİltet Meclisi Başk*nlığıba 

-ÖZÜ : «GEÇEN HAFTA ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN ALMAN SANAYİCİLER HEYETİNİN İN
CELEMELERİ, YATIRIM TEKLİFLERİ, İSTEKLERİ, TEMASLARİ HAKKINDA MİLLET MECLİ

SİNDE GENEL GÖRÜŞME AÇİLMASİ» 

Türkiye Anadolu toprakları üzerinde ki yarım yüzyıllık serüvenini çelişkili deneyler içinde kapamıştır. 
Son çeyrek yüzyılda, çelişkili iktidarlar yeni çelişkiler serüvenine ülkeyi sürüklemektedirler. 

Bütün bu çelişkilere rağmen, Anadolu boz kırı insanı; kişi başına Ulusal geliri 850 dolara çıkartmıştır. 
Bu rakam 1960 da 200 dolar civarındaydı. Kırk yıllık bir dönem bu rakamı 850 dolara yükseltmiştir. 

Bu yükseliş Türkiye işçi sınıfının yarattığı değerler sonucu oluşmuş, Türkiye Ertiekçi halkının sottıütiâ-
şan hedeflere varma başarisıdır. 

1930'lar başlarında yapılan ilk Türkiye planında üretim ile tüketim bir arada düşünülmüştür. Kalkınma 
ile toplumsal gelişme birbirini bütünleştir misti. Bu yüzden Anadolu bozkırında bir yanda basma kam binala
rı diğer yanda Demir»Çeİik kompleksleri yükselmişti. Bu çizgi ikinei ciban harbine kadar sürmüştü. 

Türkiye 1950Ter 1960 şiara değin, kırların makineleşmesi; tüketim hacminin ve pazar ekonomisinin ge
lişmesi ticaret sektörünün büyümesi, noktasında odaklaşmıştı. Ve de büyüme ve toplumsal gelişme düğüm-
lefmişti. Bu kısır döngüde ekonomide toplumsal gelişmede sıkışıp kalmıştı. Bu dönemde toplumsal gelişme 
ve yeni değerler yaratma olanaksız hale gelmişti. 

Günümüz dünyasında toplumsal gelişme ve kalkınma, salt ulusal düzeyde düşünülebilecek bir olgu değil
dir. 20 hci yüzyılın küçülmüş karmaşık dünyasında; tkadksiBna uluSteaıamsı liikşkikuite etle tırnak gibi bütün* 
leşmiş bir olaydır. Ulusların ve insanların geleceğine çok üst bir düzeyde kapitalis sistem yön vermeğe alış
mış o saldırganlar içinde davranmaktadır. Bilinmelidir M slistetmin Aç rağbatkudıan çok slistem içi uyum ön pla
na alınmaktadır. 1976larda çok uluslu şirketlerin yapay devlet olarak yeni bir statiye kavuşması bu olgunlu
ğun sonucudur. 

Dünyâ devleri, evrensel karteller, çok uluslu şirketler, kapitalist emperyalist sistemin uluslararası zorla
masını kolaylaştıran çok etkili ekdnomik-politik araçlarına sahiptir. Özellikle kalkınmanın uluslararası fi* 
nansmanı 20 nci yüzyılı bağlılıklarının en genel mekanizmasını oluşturur. Bu bazen tüm militer ya da diplo
matik bağlantılardan daha kesin ve hoş görüşüz zorlayıcı bir iradedir. Bu yüzden kapitalizm militalist deney
lerden savaş ekonomisinden ve savaş kışkırtıcılığından istenilen sonucu alamamaktadır. Militalist yönetimlerin 
eskiliğini görmektedirler. 

Bilmek zorundayız ki; uluslararası kapitalizm özellikle gelecek çağın anasanayileri olarak görüleri yeni 
temel sanayi kollarını kalkınmaya çalışan ülkelere açmaya kesinlikle razı değildir. Az gelişmişlere bırakılan 
^lan hafif ya da Özerkleşme olasılığı taşımayan ikinci sanayilerdir. 

Kapitalist emperyalist bütün gelişmiş ülkeler için en önemli sorun üretim mallarım satabilmek için pa
zarlarını genişletmektir. 

Amerika'dan, Japonya'ya kadar bütün kapitalist emperyalist ülkeler için en önemli sorun, sermayeleri
ni büyütmek için yani yatırım olanakları bulmaktır. Bunu gerçekleştiremeyen ülke çökmeye ekonomisini 
durgunluğa itmeye, çürütmeye mahkumdur. 

Geçen hafta ülkemize gelip çeşitli temaslar incelemeler, ve de yoklamalar yapmış olan Batı Alman'yâ 
Tıeyetinin yatırım tekliflerinin ve isteklerinin bu genel manzara içinde değerlendirilmesi zorunludur. 

Alman heyeti Türkiye Cumhuriyeti döneminin en zayıf ve çürümüş iktidarlarını yakalamıştır. Dışa ba
ğımlılıkla bu bağımlılığı artırmakla ün yapmış bir başbakanının bulunduğu devreye rastlamıştır. Bunlarla 
birlikte Türkiye'nin siyasal iktidar boşluğu açıktadır. Alman heyetinin bu boşluktan yararlanmak isteği or
tadadır. 

Federal Alman Türkiye'ye en güçlü tekellerini yollarken elindeki kozların çok iyi farkındadır. Alman 
Mkümeti dizginleri elinde tuttuğunu bilmekte ve bunun karşılığını istemektedir. 
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Alman sanayicileri Federasyonu başkanı; Dr. Hans Gunther Sohl verdiği demeçte: «Biz serbest dünya 
ticaretini geliştirecek hertürlü girişimi destekliyoruz. Türkiye'de serbest bölgelerin kurulması iyi bir şey olur. 
Filipinlerde kuruldu. Geçenlerde Mısır Devlet Başkam Enver Sedat ile görüşürken o böyle bölgeler kurmak 
istediğini söyledi. Bu Türk - Alman ekonomik ilişkilerini geliştirir.» dedi. 

Anadolunun çeşitli yörelerinde, özellikle ikinci Abdülhamit döneminden beri özlemini duydukları, hedef
ledikleri ananoktaları seçmişlerdir. Bu ananoktalar aynı zamanda NATO'nun savunmayı üstlendiği Güney 
Torosların Akdenizle kucaklaştığı Orta Doğuya egemen Çukurovanın verimli topraklarıdır. Kurulacak 
serbest bölge olarak bu yöreler önerilmektedir. Teminatlı ve NATO garantili bölgeye gözlerini dikmiş bu
lunmaktadırlar. 

Federal Almanya heyeti, 1950 lerde yasalaşan son derece liberal olan 6224 sayılı yasanın değişmesini is
temektedirler. Bununla birlikte Federal Almanya heyeti «Türkiye'deki bürokrasiden yakınıp Türk makam
larının kendilerini bürokratik formalitelerden kurtaramıyorlar.» Yakınmasıyle sözlerini bağlamıştır. 

Siyasal iktidar; «Hertürlü engeli ortadan kaldırmak için hertürlü işbirliğine hazır olduğunu» görüşme
ler sırasında Başbakan Demirel «6224 sayılı yasayı değiştirip istenilen kıvama sokabilecekleri» garantisini 
vermiştir. 

Alman sanayiciler federasyonu başkanı Dr. Hans Gunther Sohl'un bürokratik engel dediği, yabancı ser
maye izni verilirken belli oranda ihracaat şartı aranmasıdır. Bu güne dek hiç bir uygulamada bu şart aranma
mıştır. Aranmamış olsada işe başlarken böyle bir koşulun olmamasını istemektedirler. Bu istek gizli talep
lerini en doğal biçimde açığa vurmaktadır. Alman sanayicileri Türkiye'ye gelirken ticaret hacmini genişlet
mekten başka bir şey düşünmediklerini ortaya koymuştur. 

Federal Almanya sanayicileri; hükümetin kayıtsız şartsız teslimiyetine rağmen kendi deyimleriyle Tür
kiye'deki Atmosverden rahatsız olmaktadırlar. Bunun düzelmesini istemektedirler. Bunun yanında, Alman iş 
adamları Türkiye'de yapmak istedikleri yatırımlar için; ayrıca kur garantisi tanınmasını da istedikleri de bil
dirilmektedir. 

Alman sanayicilerinin ardmdan ülkemizi ziyafet edecek Japon, Fransız sanayicileri de aynı talepleri 
sürdürecekleri de açıktır yukarıda sıraladığımız bilimsel kuralın çağımızda geçerli stratejinin dışına çıkma:-
yacakları ortadadır. Bunların yanında, sanayi tesislerinin neden olduğu: Doğal kirlenmesi ileri kapitalist ül
kelerde çok ciddî bir sorun olmuştur. Halic'in İzmir ve İzmit körfezlerinin feci durumları bunun küçük ör
nekleridir. Tarsus - îçel arası Bornova ovası doğal tahribinin diğer örnekleridir. 

Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik olduğu kadar, siyasal bağımsızlığımız ve çıkarlarımızla bağ
daşır bir yanı olmamasının yanısıra doğa kirlenmesi bakımından da özel sakıncaları olduğu açıktır. 

Dördüncü beşyıllık plan hazırlıklarının sürdürüldüğü günümüz Türkiye'sinde evrensel kapitalizmin çok 
usulslu şirketleri değişik merkezlerde Türkiye'yi izlemeleri ilginçtir. Kendi önerilerini Devlet Planlama uz
manlarına enpoze etmeleri siyasal yöneticilerimize dikta ettirmeleri ayrı özellik taşımaktadır. Ülkemize kapi
talist sistemin damgasını vurup kendi çerçevesi içine sıkıştırıp boğmak istemektedir. Tüketim mallarr 
üreten ve kendi pazarlarını genişleten bu amacı taşıyan önerileri açıktadır. 

Siyasal iktidar boşluğundan yararlanarak sömürge ülkesi koşullarını talep etmektedirler, özlemini duy
dukları bölgeleri serbest bölge olmasını kabul ettirmişlerdir. Gelecek içinde, günümüz içinde, içinde yaşadı
ğımız bölge içinde dünya barışı içinde bu girişimler çok ciddi sakıncalar taşımaktadır. 4 ncü beş yıllık plan^ 
görüşülmemiştir. Stretejesi tayin edilmemiştir. Hedeflenen amaçlar saptanmamıştır. Böyle bir ortamda bitki
sel bir hayat sürdüren bir hükümetin bu tür bağlantılara girmeye hakkı yoktur. Bağımlılk koşulu dikta ede
rek gelen bugünkü hükümete kabul ettiren evrensel kapitalizmin ünlü tekelleri yalnız bizi bağımlı kılmakla 
kalmıyacak; çevremizde sermayenin doymaz hırsını ve saldırganlığını getirerek, etkisi altına alacaktır. Or
ta Doğuyu ve Afrikayı denetleme ve sömürgeleştirme olanağına kavuşacaktır. Ardından da saldırganlığını* 
ve savaş arzusunu ön plana çıkaracaktırs 
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Yukarıdan aşağıya sıraladığımız nedenlerle Millet Meclisinin İçtüzüğünün 100 ncü maddesi gereğince 
genel görüşme açılmasım dileriz. 

Süleyman Genç Kemal Anadol Neccar Türkcan 
İzmir Milletvekili Zonguldak Milletvekili İzmir Milletvekili 

Mehmet Sönmez Yalçın Oğuz Kadir Özpak 
Hatay Milletvekili Sinop Milletvekili Uşak Milletvekili 

Doğan Öztunç Metin Tuzun Ali,Sanlı 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Burdur Milletvekili 

Necati Cebe İbrahim Akdoğan Zekâi Altınay 
Balıkesir Milletvekili Kocaeli Milletvekili Zonguldak Milletvekili 





Dönemi M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 339 
Toplantı : 3 

2 7 . 7 . 1 9 6 7 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile Aynı Kanunu Değiştiren 
7 . 7 . 1971 Tarih ve 1424 Sayılı Kanunun 36 nci Maddesi ile 
Eklenen Ek Geçici 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 

Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu (1 /319) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 10 . 7 . 1975 

4-564 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 Haziran 1975 tarihli ve 1062-9130 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunduğu bildirilen 1919 numaralı Kanun incelenmiş, ilişikte su
nulan gerekçede belirtilen sebeplerle uygun görülmediğinden Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü mad
desi gereğince, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesi; muvazzaf subay ve astsubay
lar, subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler hükmü
nü amirdir. 

Aynı Kanunun 113 ncü maddesi ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli personel subay ve astsubay nasbe-
dildikten sonra öğrenim, kurs ve staj için yurt dışına gidenlerle Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğre
nim yapanların yükümlülüklerini; 

a) Yurt dışında : 
1. — Masrafları devlet tarafından ödenmiş ise öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgi artırmak 

maksadıyle geçen sürenin iki misli. 
2. — Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen süre kadar. 
b) Yurt içinde : 
Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte veya yüksekokullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile 

ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 
Hükmünü getirmiştir. 
Kanunun devamlı maddeleri ile getirilen bu anahükümler yanında ek geçici 22 nci madde ile, «Bu Kanu

nun 113 ncü maddesi uyarınca öğrenim kurs ve staj yapmaları sebebiyle kendilerine yükümlülük uygulan
ması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla bu 
öğrenim kurs ve stajlara başlamış olanların yükümlülükleri hakkında 6077 sayılı Subay ve Askerî Memurların 
Mecburî Hizmetleri ve İstifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.»1 

Hükmü kabul edilmiştir. 
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Bu madde, müktesep haklan düzenlemekte olup Kanunun ek geçici 19 ncu maddesi ise «Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği takvim yılımn sonuna kadar 10 yıllık yükümlülük süresini tamamlamış bulunan subay ve 
astsubaylar hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık süresi uygulanmaz.» hükmünü getirerek Kanunun yürür
lüğe girdiği 7 . 7 . 1971 tarihinde 10 yılını tamamlamamış bulunan subay ve astsubaylara 1 . 1 . 1972 ta
rihine kadar 10 yılını ikmal için 5 aylık bir süre ilâvesini öngörmüştür. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yükümlülük süresinin 10 yıldan 15 yıla çıkarılmasının gerçek nedeni, hizmet 
ihtiyacı ve zorunluluğudur. Şöyleki; Silâhlı Kuvvetlerde gün geçtikçe teknik sahadaki elemana ihtiyaç art
maktadır. Bir subay veya astsubayın yetişmesi, kendisinden gereği şekilde yararlanabilme olanağı o persone
lin olgun bir seviyeye ulaşmasından sonra mümkün olabilmektedir. Bu seviye ise meslekî hizmet döneminin 10 
yıllık bir bölümünü kapsamaktadır. Yetişkin personelin kendisinden yararlanabilecek verimli çağında yüküm
lülük süresinin bitmesi halinde personel kendisi için daha cazip kabul ettiği özel veya kamu sektörünün hiz
metine girmeyi tercih etmektedir. Bu durum ise, Silâhlı Kuvvetlerin uzun vadeli personel planlamasını etki
lemekte ve bir anda doldurulamayacak boşluklar nedeniyle hizmette zafiyete düşülmek sonucunu doğurmak
tadır. 

1919 sayılı Kanun, meri Kanunun devamlı maddelerinde herhangi bir değişikliği öngörmemiş, ancak yü
kümlülük süresinin 15 yıla çıkarıldığı tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya öğrenci olarak 
bulunanları 15 yıllık yükümlülükten istisna etmek suretiyle bir grup personelin himayesini sağlamıştır. Keza 
aynı grup personelin staj, kurs, görgü ve bilgisini artırmak maksadıyle Silâhlı Kuvvetlerden uzaklaşmış olan
larının uzaklaşma sürelerinin mechurî hizmetten sayılmasını öngörmek suretiyle ikinci bir himayeye mazhar 
kılmıştır. 

Kanun gerekçesinde yükümlülük süresinin uzatılmasının kaynak kurumasına neden olduğu, ayrıca bir grup 
personelin müktesep haklarının ihlâl edildiği öne sürülmektedir. Kaynağın kuruması şeklindeki gerekçe de
vamlı maddeyi ilgilendirmediği cihetle geçerli sayılamayacağı aşikârdır. Müktesep hak gerekçesine gelince; 
ana kanun vazettiği geçici madde ile yayım tarihinde 10 yılını henüz bitirmemiş olanların takvim yılı sonu
na kadar bu süreleri doldurmaları halinde 10 yıllık hizmete tabi olacaklarını belirtmek suretiyle müktesep hak
kı esasen korumuştur. 

1919 sayılı Kanunda müşahade edilen diğer önemli bir aksaklık ise 14 . 7 . 1971 tarihinden önce askerî 
öğrenci olanları da kapsamına almasıdır. Bilindiği üzere öğrenci statüsünde bulunan bir kişinin mecburî hiz
met müessesesi ile bir ilişkisi yoktur. Öğrenim süresinin sonuna kadar öğrenim masrafını ödemek kaydıyle Si
lâhlı Kuvvetlerden ilişiğini kesme olanağına sahiptir. Diğer bir deyimle subay ve astsubay nasbedilmediği ci
hetle bu kişilere ilişkin yasalara tabi olamaz. O halde subay veya astsubay nasbedilmiş kişilerin yükümlülüğü
ne ilişkin madde kapsamına öğrenciler de dahil edilmek suretiyle öğrenciler lehine fakat yasanın genel esprisi
ne ve hizmet aleyhine sakıncalı bir yöntem yaratılmıştır. 

Bu hüküm uygulandığı takdirde hizmet gereği nedeniyle 10 yıllık mecburî hizmet 15 yıla çıkarılmasına 
rağmen bir grup asker kişi lehine mecburî hizmet 10 yıl olarak uzun bir süre daha devam edecek ve bu kişi
lerin 10 yıl sonunda ayrılmaları halinde uzun emek ve masrafla yetiştirilen bu kişilerin yerine yenisinin ika
mesinde büyük müşküllere maruz kalınacak ve hizmet önemli derecede aksayacaktır. 

Arz edilen nedenlerle Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 339) 
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BUtçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/319 
Karar No. : 120 

14 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi» Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu oturumda incelendi; görüşüldü. 

Yüce Meclislerden geçerek 1919 Kanun numarası ile Cumhurbaşkanlığının onayına sunulan Kanun; Türkiye 
Cumhuriyeti Aanayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Komisyonumuz Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesi ve Bakanlık temsilcilerinin tamamlayıcı iza
hatlarının ışığı altında, kânunu tekrar ele alarak görüşmelere başlamış, ancak, Meclislerden geçen eski met
nin muhafazasını uygun görerek kanun metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, YüksekBaşkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

îsmet Sezgin 

Ankara 
H. Turgut Toker 

îçel 
İbrahim Göktepe 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Bursa 
Hüseyin S. Sungur 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Kemal Okyay 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Muhalifim, 

Süleyman Tuncel 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Adana 
Osman Çıtırık 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Engin Unsal 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sivas 
Ekrem Kangal 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 339) 
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KANUN METNt 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 7.7. 1971 Tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 

19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 

1919 

Kabul tarihi 

27.6.1975 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Kanunun geçici madde 22'si aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 22. — Bu kanunun 113 ncü mad
desi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebe
biyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken 
subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğre
nim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla; bu öğrenim, 
kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe gir
diği 10 . 8 . 1967 tarihinden önce Türk Silâhlı Kuv
vetlerine duhul eden subay, astsubay ve askerî Öğren
cilerden meslekleriyle ilgili ihtisas yapacak olanlar 
hakkında 6077 sayılı Subay ve askerî memurların 
mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Kanuna 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 19 ncu madde 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 19. — 1424 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 14 . 7 . 1971 tarihinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıl
lık yükümlülük süresi uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Millî Savunma ve İçiş
leri bakanları yürütür. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

27 . 7 . 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Geçici 22 nci Maddesi ile 
Aynı Kanunu Değiştiren 7.7. 1971 Tarih ve 1424 
Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici 

19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Kanun metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 339.) 



Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 340 
Toplantı : 3 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 
2 Arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptı
rıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri ile Affına Dair 

Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /538) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Lale Oraloğlu'nun Afına dair Yasa teklifi ve gerekçesi ekte takdim edilmiştir. 
Yasalaşması için gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 15 . 2 . 1976 

C. H. P. Adana Senatörü 
A vukat Kemâl Sarıibrahimoğlu 

G E R E K Ç E 

Ünlü tiyatro sanatçısı Lale Oraloğlu, yurt dışında ve yurt içinde çetin ve olumlu uğraşılarla sanatını ve 
kişiliğini kabul ettirmiş, onurlu bir vatandaşımızdır. 

Maddî ve manevî pek çok engelleri göğüsleyerek Anadolu'nun ücra köşelerine sanat, zevk, görgü ve bilgisini 
götürme çabaları ile emsallerine örnek olmuştur. 

Doğubayazıt gibi, bir serhat şehrinde, herkese açık ve zabıta ve adliyenin gözleri önünde satış yapan 
satıcıdan parasıyle ve cari fiyatı üzerinden satın aldığı Çatal ve bıçakların kaçak olduğu ithamı ile mahkûm 
edilmiş ve cezaevine sevk edilmiştir. 

Muteber neşriyattan anlaşıldığına göre; tahkikat gıyabında yürütülmüş ve verilen karar temyiz edilmeden 
kesinleşmiştir... Savunulsa ve temyiz edilse «Zati ihtiyaca muhassas ve yeterli»; eşyalardan bulunduğu tespit ve 
kabul edilerek beraatı veya küçük bir para cezası ile kurtulması da mümkün olabilirdi. Bu itibarla, bir 
adlî hata bahis konusudur... 

Kaldı ki; Doğu, Güneydoğu ve hatta Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerin göbeğinde fincandan Ame
rikan sigarasına, giyim eşyalarına kadar yasalarımızın yasakladığı pek çok mal ve eşya alenen satılmaktadır. 
Eski Gümrük ve Tekel Bakanı sayın İbrahim Tekin'in medenî cesaret ve açık yüreklilikle Meclis Kürsüsün
den açıkladığı üzere... 

Bu denli açık kaçakçılık pazarı haline gelen yurdumuzda, Lale Oraloğlu gibi büyük bir halk sanatçısının, 
bir adlî hataya, bozuk düzene kurban gitmesi amme vicdanını sızlatmakta ve Oraloğlu'nun şahsında sanat ha
yatımıza darbe vurmaktadır, 

Bu nedenlerle affı gerekmektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu- 13.5.1976 
Esas No: 2/538 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık 
Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleriyle Affına dair Kanun Teklifi, ilgili bakanlık 
temsilcileri ve teklif sahibinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere olunmuştur. 



Komisyonumuz; adı geçen şahsın affını uygun mütalaa ederek maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 
Teklifin 1 nci maddesi, kanun tekniğine uygunluk ve açıklık sağlamak gayesiyle yeniden düzenlenmiştir, 
Teklifin yürürlük tarihini gösteren 2 nci maddesi, diğer kanunların yürürlük tarihini gösteren maddelerle 

paralellik sağlayacak şekilde değiştirilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesi; kanunlaşması halinde bu kanunun yürütülmesinde Adalet Bakanının yanısıra İç

işleri Bakanına da görevler düşeceği gözönüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. 
Komisyonumuz, ayrıca bu kanun teklifinin Genel Kurul Gündeminde öncelikle görüşülmesinin istenmesini 

de kararlaştırmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu raporumuz saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Sakarya 
N. Lâtif İslâm 

Ankara 
/. H. Köylüoğlu 

istanbul 
C. Yavaş 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan öztunç 

Artvin 
E. Ş. Erdem 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Konya 
K. Gökakın 

Afyon Karahisar 
A. İhsan Ulubahşi 

Gümüşhane 
Muhalifim 

M. 0. Akkoyunlu 
Kırklareli 
M. Atagün 

Niğde 
Y. Arıbas 

Ankara 
M. Alıcı 

İmzada bulunamadı. 
İstanbul 

F. Gülhis Mankut 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 

Sinop 
Y. Oğuz 

İmzada bulunamadı. 

C. SENATOSU ADANA ÜYESİ KEMÂL SARIİB-
RAHİMOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı 
Cezanın İnzibatî ve Cezaî bütün Neticeleri ile Affına 

dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Tiyatro Sanatçısı Lale Oraloğlu'
nun kaçakçılık ithamı ile çarptırıldığı ve halen çek
mekte bulunduğu cezanın tümü bilcümle inzibatî ve 
cezaî neticeleri ile birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Yasa, Adalet Bakam tarafın
dan yürütülür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı 
Cezanın İnzibatî ve Cezaî bütün Neticeleri ile Affına 

dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İstimal ve istihlâk kaçakçılığından 
dolayı Ağrı Sulh Ceza Mahkemesinin 7 . 11 . 1974 
tarih ve 1974/779 Esas 1974/1201 karar sayılı kesin
leşmiş hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1314 lira 60 
kuruş tazmini nitelikte hafif para cezasına mahkûm 
edilen Ahmet Lebib Kızı 1 5 . 8 . 1339 doğumlu İs
tanbul ili Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak, Hane 
115, Cilt 64, Sayfa 57 nüfusuna kayıtlı, halen İstan
bul Sağmalcılar Cezaevinde hükümlü Emine Lale 
Oraloğlu'nun işbu cezası bütün hukukî neticeleriyle 
birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve İçişleri Ba
kanı yürütür. 

»•-« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



Dönem : 4 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 355 

Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 63 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Bir Ffkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 

Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2 /299) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/299 Bsas numaralı «5434 Sayılı Tunikliye Cumhuriyeti Eimieflölıi Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Bir Fikra ESklenmesSaıe Dair Kanun Teklifi», 28.11.1974 tanintaden beri Plân Komlisyoınunlda beklemefcte-
ditr. 

'Bu iltilbaırlıa ve bir an önce görüşülmesini terninen, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyaranca, mezkûr teklifin 
günldeme atamasını arz ve tekif ederiz, 

. 1 , 6 . 1976 
Dr. Oğuz Aygün 

Ankara MUetvekili 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra etkilenmesine dalir olan kanun 
teklifimizi gerekçeli ille biriiftikfe sunuyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyle arz edeniz. 

Ankara Milletvekili 
Oğuz Aygün 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

Anlkara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Anlkara Milletvekili 
Orhan Eren 

Ankara Milletvekili 
Hasan Özçelik 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

feftambul Milletvekili 
Gülhis Mankut 

Manisa Milletvekilli 
Ahmet Balkan 

Afyon K. Milletvekili 
Rasim Hancıoğlu 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Samsun Milletvekili 
Mustafa Dağıstanlı 

/Bingöl Mıilletvekiii 
Hasan Celâlettin Ezman 

Anlkara Milletvekili 
Orhan Alp 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu. 

Gümüşhane M'illetvekilıi 
Turgut Yücel 

Balıkesir Milletvekili 
M. Kemal Alver 

Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

Afyon K. Milletvekili 
Mete Tan 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Afyon K. Milletvekili 
Ali İhsan Ulubahşi 

İçel Milletvekili 
Nâzım Baş 

Anlkara Milletvekili 
Turgut Toker 

Muğfa Milletvekili 
Ünat Demir 

Kocaeli MiiletvekiiU 
Sabri Yahşi 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

25 l;lı . 1974 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

İsparta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Zekâi Yaylalı 

Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 

Adana Milletvekili 
Selâhattin Kılıç 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat A kay 

Niğde Milletvekili 
Yaşar Arıbaş 

Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldırım 
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Eskişehir Mileltveklli K. Maraş Milletvekili ,îçel Milletvekili Elâzığ M'illetve'klili 
Orhan Oğuz Halit Evliya Rasim Gürsoy Rasim Küçükel 

Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili Haltay Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Cemalettin İnhaya Servet Bayramoğlu Ali Yılmaz İhsan Toksan 

Konya Milletvekili Sinop Senaltörü ispatta Senatörü Balıkesir Milletvekili 
Vefa Tanır Nâzım İnebeyli Mustafa Gülcügil Ahmet İhsan Kırımlı 

İzmir Senaıtörü İzmir Milletvekili Sivas Mıilletvekili Çankırı Milletvekili 
Mümin Kırlı Yılmaz Ergenekon Ekrem Kangal Arif Tosyalıoğlu 

Kars Senatörü Diyarbakır Miltotvekli Kütahya Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Ziya Ayrım Abdüllâtif Ensarioğlu Mahir Ahlum Zekiye Gülsen 

îzmir Senatörü Afyon Milletvekili Haltay Milletvekili Edirne 'Milletvekili 
Orhan Kor Rıza Çerçel Sabahattin Adalı İlhami Ertem 

Gaziantep Milletvekili Sakarya Milletvekili Kastamonu Milletvekili istanbul! Milletvekili 
Orhan Tokuz Kenan Durukan Vecdi İlhan Hüseyin Özdemir 

GEREKÇE 

Hekimlik bizatihi bir feragat ve fedakârlık mesleğidir, fakat hiçbir meslek mensubu, hekimlik kadar 
bu feragat ve fedakârlığı bedeninden ve ruhundan yıpranarak yapmaz. 

Hekimin mesai saati yoktur. Gece ve gündüz her saat vazife başındadır. Tatili, istirahatı mümkün değil
dir. Ne sebeple olursa olsun gittiği her yerde, tıbbî yardıma muhtaç vakalarla ve ani hastalıklarla karşıla
şır ve orada da vazife yapmak zorunda kalır. 

En yakınlarına dahi teması men ettiği bazı hastalarla haşır neşir olmaya, onun kendisine sirayetine veya 
evdeki çolluğuna çocuğuna düşünmeden şifa vermek için çabalamaya, hiçbir korku ve tiksinmeyi düşünme
den hastalığın belirtilerini ve hastanın sıkıntılarını izale etmeye mecburdur. 

Anayasamız angaryayı yasaklamıştır. Hekimler ise devamlı angarya ile mahmul bulunmaktadır. O halde 
hekime bu Kanunla öngördüğümüz haklarım teslim ederken, hizmet süresine eklenecek yıpranma müddet
leri ile bu angaryayı da kısmen hafifletmeyi, bedenî ve ruhî yıpranmalarını az da olsa telâfi etmeyi hedef 
tutuyoruz. 

Heriflesin hayatı boyunca karşılaştığı hastalıklar sebebiyle derdi vardır. Hekimin ise her hastanın derdine 
deva bulabilmek için o derit ile ortaklığı şarttır. İsabetli ve doğru teşhise derde adapte olmak ve derdin içine 
girmekle varılabilir. O halde hayatı daima dertle, heyecan ile dikkat ile ve ihtimamla doludur. 

(Uzun yaşamanın sırrı olarak herkese heyecandan, endişeden, bedenî ve ruhî yıpranmalardan uzak kalma
larını tavsiye eden hekim kendisi için mesleğinin icabı bu tavsiyelere bile bile riayet edememektedir. Ve her
kesi uzaklaştırmaya çalıştığı ruhi stresler dünyasının devamlı içinde yaşamaktadır. 

Her mesleğin nimetleri ve külfetleri vardır. Fakat hekimlik kadar madden ve manen yıpranan ikinci bir 
meslek gösterilemez. Külfetti ile nimeti dengeli değlildir. 

Geceleyin istirahat anında uykusunun en tatlı yerinde, kalbini çarptırarak heyecanla uyanmasına sebep 
olan telefon veya kapının zili hekimi fevkalâde dikkat isteyen manevî sorumluluğu çok fazla bir göreve çağır
maktadır. Hekimi uykusundan uyandırıp yaltağından kaldıran bu davetin sebep olduğu ruhî stres kâfi gel
mez Bir de gece herkesin istirahatı devam ederken her anı heyecan ve tıbbî ihtimamın yarattığı gerginlikle 
geçen bir mesai içinde hizmet vermek için hekim çırpınıp durur, 

Herkese, sıhhatli olmaları ve hastalanmamaları için yasakladığımız yaşantıyı bile bile hekim yaşamak' 
tadır, 
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Bu sebeplerle hekime geleceğini biraz olsun güven altına alabilmek için fiilî yıpranma tazminatını tanı
mak, evvelâ insan olarak ferden, sonra da sosyal düzeni ve adaleti için cemiyet olarak kaçınılmaz bir vecibe 
ohnuştur. 

Bu gün yıpranma hakkının tanındığı mesleklerin biç birisinde hekim kadar güç şartlarda bulunan ve çalı
şan yoktur. Bu sebepledir ki, bilhassa cerrahî branşlarda muayyen bir yaştan ve mesaiden sonra randıman düş
mekte ve fiilî hizmet eskisi kadar faal olamamaktadır. Âcil bir vaka karşısında anî müdahale kararı vermenin 
mesuliyeti ve bunu müteakip kan ile haşır neşir olarak ameliyat yapmakla hekimin işi bitmez. Hasta tam 
şifaya kavuşana kadar da takip ve fevkalâde itimarn isteyen mesaisi devam eder. 

Bir yaradan endişe ile sual yağmuruna tutulan hasta sahiplerine izahat vermenin onları teskin edip he
yecan ve korkularını gidermenin gayreti içerisinde bulunan hekim bir yandan da hastasına tatbik edeceği te
davi ve müdahale şeklini tayin ataendn maddî ve manevî güçlüğü içindedir. 

Cerrahî müdahalelerin her saniyesi mesuliyet, azamî dikkat ve itimam ile ve vakanın sürprizleri karşı
sında anî, yeni karar verebilmenin ruhî stresleri ile dolu bulunmaktadır. Cemiyet olarak çok şey borçlu olduğu
muz hekimlere karşı görevimizi yapmalıyız. 

Yüce Türk Parlamentosunun hekimlere tanıyacağı hakikini vereceği manevî borcun içinde hekimlerimizin 
daha çok randıman vereceğinle ve şevk ile çalışacağına inanıyor son derece isabetli bir kanunun tarihî şerefini 
taşımak istüyoruz. 

Fedakâr ve feragatkâr çalışan doktorlarımıza yar dımcı olan ve tedavinin bölünmez ve ayırdedlmez bir 
parçası kabul edeceğimiz „tıp yardımcılarının da cefakeş ve çilekeş mesaileri dikkalte alınarak onlarında bu 
kanun hükümlerinden yararlanması hizmetlerin aksamaması ve teşvik edilmesi bakımından teklifte öngö
rülmüştür. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ OĞUZ AYGÜN VE 63 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

İştirakçi Hizmetin Geçtiği Yerler Eklenecek Müddet 

Operatör tabipler Bütün carrahî branşlarda vazife gören hekimler 5 ay 
Mütehassıs Tabip ve diğer 
bütün tabipler Cerrahî braşlarm dışında vazife gören bütün hekimler 3 ay 
Tabip Yardımcıları Ebe, hemşire, sağlık memuru olarak vazife görenler 2 ay 

5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra mütehassıs tabip veya tabip titrini kazampta bilfiil 
resmî veya serbest olarak mesleklerini icra eden ve emekliliklerini devam ettirmekte olanların, emekliliğe sa
yılan geçmiş ve gelecek senelerine eklenerek emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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