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38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
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(6/110)
285:286
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ANAK ÖZETİ

Millet Meclisi Başkanvekili ye Ordu Milletvekili
Memduh Ekşi, Millet Meclisi adına deprem bölge
sinde yaptıktan incelemeler,
Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli, tütün eki
cilerine verilen avans ve
Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman da, Yağlı
Tohumlar Kooperatiflerinin ayçiçeği alımı konula
rında gündem dışı birer konuşma yaptılar.

ması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; gündem
deki yerlerini alacakları ve sıralan geldiğinde görü
şülecekleri bildirildi.

Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakam
Ali Naili Erdem'e Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe'
nin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ve

İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Giresun Mil
letvekili Hasan Yamık Tekin'in, 1479 sayılı BAĞ KUR Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hak
kındaki (2/549) ve

7 . 12 . 1976 tarihli 15 nci Birleşimde okunan tez
kerelerde, ilgili Başbakanlık yazılarına dayanılarak
yurt dışına görevle gittikleri zuhulen kaydedilen Dev
let Bakam - Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş,
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık Baka
nı Fehim Adak, Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanı
Korkut Özal ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışmanın
izinli olarak gitmiş olduklarına dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633
Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevle
ri Hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna 3 geçici Madde Eklenme
sine Dair (2/669) kanun tekliflerinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergeleri kabul edil
di.

İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 arkadaşı
nın, Van ve çevresinde meydana gelen depremle il
gili olarak yapılan yardım miktarını, deprem fonun
da toplanan harcama yerlerini ve suiistimal iddiaları
nın doğru olup olmadığını (10/137).
Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 arkadaşı
nın, yakacak sorununun çözüm yollarını (10/138).
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 arkada
şının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde
meydana gelen olayların sorumlularını (10/139) ve

Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun
bilgisine sunuldu.

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yabancı ül
kelerdeki yurttaşların oy kullanmalarına ilişkin yasa
önerisinin (2/428) doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesinin oylanması sırasında, çoğun
luğun bulunmadığının ileri sürülmesi üzerine yapılan
yoklama sonucunda Genel Kuralda çoğunluğun kal
madığı anlaşıldığından:
22 Aralık 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.03'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Altınsoy

Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 arkadaşı
nın, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek Mes
lek Okulunda meydana gelen olayları ve sorumluları
nı (10/140) saptamak amacıyle birer Meclis Araştır-

Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

Divan Üyesi
Sivas
Enver Akova

II. — GELEN KÂĞITLAR
22 . 12 .1976
Tasarı
li — Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı
1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (1/524)
(Bütçe Karma Komisyonuna)

Çarşamba
Teklifler
2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 991 sar
yılı Kanunla Devlet Demiryöllan ve Limanları Ge
nel Müdürlüğü İçişleri, Emekli Sandığı ile Askerî
fabrikalar, M. K. E. K. İşçi Emeklileri Tekaüt ve Mua
venet Sandığıma Sosyal Sigortalar Kurumuna devri
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şım doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk va
tandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki Kanunun
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/729) (Plan Komisyonuna)

hakkındaki Kanunu değiştiren 1189 saydı Kanunun
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 2 ek geçici
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/728)
(Sağhk ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına)
3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 25
arkadaşının, 1 . 7 . 1976 tarih ve 2022 sayılı 65 ya-

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy
DİVAN ÜYELERİ : Enker Akova (Sivas), Hüseyin Deniz (Malatya)
•

•

•••

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan arkadaşlar lütfen işaret
buyursunlar.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın üye
ler lütfen bir tezkere ile Başkanlığa müracaat ederek
yoklamaya katılsınlar efendim.

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir.
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başhyoruz.-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

1. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erderrtin; 20
nci Birleşimde, okul kitaplarıyle Hükümetin tutumu
hakkında gündem dışı konuşan Erzincan Milletvekili
Nurettin Karsu'ya cevabı ve aynı konuda gruplar adı
na yapılan konuşmalar.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Geçen celse gündem dışı konuşma yapan
arkadaşıma cevap vermek için söz istiyorum.
BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyorsunuz, bu
yurun sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Erzincan Mületvekili Nurettin Kansu...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kansu değil
Karsu.

KONUŞMALAR
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Karsu... Ben de öyle dedim. Karsu...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Karsuyu da
değil...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — İzahatımı yaptıktan sonra kimin kula
ğına karsuyu kaçtığı anlaşılacaktır. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
Yapmış olduğunuz konuşmaya cevap mı bekliyor
sunuz, karşıhklı böyle konuşacak mıyız? Hangisini is
tiyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, siz lüt
fen devam buyurun. Lütfen devam buyurun sayın
Bakan.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Yapmış olduğunuz konuşmaya cevap
vermek için çıktım.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bana bağıra
cağınıza komandolara cevap verin siz.
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen hatibe müdaha
le etmeyin.
Sayın Bakan lütfen devam buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bir konuşmanıza cevap vermek için
çıktım, baştan daha bir yığın lâfları bir biri peşi sıra...NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tahrik edici
olmayın sayın Bakan, ayıptır.
BAŞKAN — Saym Karsu, lütfen müdahale etme
yiniz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Ne söylendiğini duyarsanız siz de
mustarip olursunuz.
BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen konuşmanıza
devanı buyurunuz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Nurettin Karsu, «Felsefeye Baş
langıç» adlı lise 3 ncü sımfa ait, Profesör Doktor
Mübahat Küyel'in yazmış olduğu kitabın 52 nci say
fasında geçen bir yazıyla ilgili olarak bir konuşma
da bulunmuşlardır.
Konu, sayfa 48'de «Ortaçağdan örnekler» başlı
ğını taşıyan: «1. FARABİ: a - Hayatı, b - Felse
fesi..» Bu başlığın içerisinde sayfa 52'de son parag
raf.
Kitabın yazarım bu sabah rica ettim, kitabın ya
zarı geldiler. Dün gece kitabın bu kısmıyla ilgili ola
rak bir çahşma yapılmasını, Bakanlığımın yetkililerin
den de rica ettim. Böylece, bir taraftan kitabın yaza
rı, diğer taraftan Bakanlığımın yetkililerinin yapmış
oldukları çalışmayı bu sabah birlikte müzakere et
mek imkânım bulduk.
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Konu nedir? Konu kitabın bir yerinde, «Kelâmın
Oluşma Sebepleri» içerisindeki birinci başlangıç kısmın
da devam ederken, konuşmada bulunan Sayın Karsu,
konuşmasının bir yerinde; esasında, «Galiye» kelime
sinin karşılığım «Alevî» olarak almak suretiyle böy
le bir değerlendirme yapmak suretiyle..
DOĞAN ARASLI (Kars) — Kitapta var; kitap
tan aynısını okuyun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAlLÎ ERDEM
(Devamla) — Doğan bey lütfediniz, lütfediniz ben
aynen okuyacağım.
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Lütfedip dinlerseniz, ben aynen oku
yacağım.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hepiniz fuhuşçusunuz, kitapta yazılı.
BAŞKAN — Lütfen, lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Efendim lütfedip, kerem ederseniz aynı
noktaya birlikte varacağız. Hoca lütfen dinle, aynı
noktaya geleceğiz.
Gerek hocanın ifadesi -. Meclis kürsüsünden he
men ifade ediyorum - gerek kitabın yazarı, gerekse
Bakanlığımda görevli olan arkadaşların değerlendir
mesi sonucunda söyledikleriyle Alevîlerin hiçbir ilgi
si olmadığı, bana açdtca ifade edilmiştir.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Her Türk için
yüzkarası.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLl ERDEM
(Devamla) — Efendim devam ediyorum. Mesele ne
reden doğuyor? Müsaade edin geleceğim, bu bir ilmî
konu. Nereden geliyor bu? Bu yanlış ve Saym Karsunun yapmış olduğu değerlendirmenin..

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 52 nci say
fanın son paragrafında.
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLl ERDEM
(Devamla) — Hay hay efendim, okuyacağım. Oku
Yapmış olduğum müzakerenin neticesinde almış
yacağım, lütfediniz.
olduğum bilgileri muhterem heyetinize arz ediyo
Şurada bir şeyi, bana bu kitabın yazarının söylerum: Hemen baştan belirteyim ki, bir yanlış anlama,
konuyu bir başka ölçünün içerisinde değerlendirme j diklerini aynen naklediyorum.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — O yazar da
nin sonucunda, değerli arkadaşlarım konuşmamın so
I
size
benziyor.
nuna kadar lütfeder, sükunetle dinlerlerse, zannedi
BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu.. (A. P.
yorum ki bir konu birlikte aydınlığa kavuşacaktır.
sıralarından gürültüler) Sayın Karsu, Sayın Karsu
Bir yanlış anlama, bir ilmî tartışma hudutları içeri
lütfen yerinize oturun efendim.
sinde yapılması icap eden bir konu, bir yanlış değer
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLİ ERDEM
lendirmenin sonucunda fevkalâde mustarip, fevkalâde
I
(Devamla)
— Bakın Sayın Karsu, bakın Sayın Karsu.
günahsız bir noktaya itilmiştir.

M. Meclisi

B : 22

BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen dinleyin efen
dim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — 52 nci sayfa
nın sonunu orada okuyun.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Evet efendim, evet; ama bir şeyde
anlaşalım»
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu konuda
sizi konuşturmayacağız.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — «Alevî - Şîa - Galiye», hali sadece Mey
dan - Laroussede geçer. Bu, böyte değildir; işte bu
nu anlatmaya çalışıyorum size. Eğer beni dinlerse
niz, «Alevî - Şîa» değildir; «Şîa - Galiye» değildir.
Burada yazılanların, sizin tanımladığınız Alevilerle
iîgisi yoktur; bunu anlatmaya çalışıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba
kan, bu sizin görüşünüz mü, yoksa kitabın sahibinin
görüşü mü?
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu sizin gö
rüşünüz mü?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Müsaade eder misiniz?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin görü
şünüz mü o?
BAŞKAN — Sayın Karsu...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Karsu, bir dakika.
Meydan - Larousseu...
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Ki
tapta aynısı var.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Var canım... Mahmut Bey, bir dakika
rica ediyorum. Dinleyiniz, bakın ben...
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen suallere cevap
verir şekilde görüşmeyin.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Parçayı oku
yun efendim^
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Okuyacağım efendim. Yalnız bir şeyi
anlatmaya çalışıyorum.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — 52 nci say
fanın sonunu okuyun.
Sayın Başkanım, tahammülümün olmadığı bir
nokta bu.
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen tahammülle ha
tibi dinlemek mecburiyetindesiniz.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLÎ ERDEM
(Devamla) — Meydan - Larousseun...
NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Tahammü
lüm yok.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Evet efendim, ben de, fevkalâde has
sas bir konu olduğunu bildiğimden, değerM arkadaş
larım eğer sükûnetle dinlerlerse, yapılmış olan bir yanîışîığı birlikte gün ışığına çıkaracağımızı göreceğiz.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir noktada yan
lışlık varsa birlikte düzeltilecektir. Bu yanlışlık ne
reden doğmaktadır, onu birlikte bulacağız ve bir
likte, bir günâh işlenmişse bunu tespit edeceğiz. «Lüt
fediniz») diyorum.
Meydan - Larousse...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Fevkalâde
önemli bir konu efendim...
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Karsu...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — «Alevî» maddesini yazanlar - dipnot
larına baktık * «Sayın Doç. Dr. AK Alpaslan, Sayın
İnci Engin.»
Şimdi, bunun dışında acaba nerede ilgili bir not
bulabiliriz diye kütüphanemizdeki kitapları araştır
dık.
Arkadaşlarımızın dayandıkları kitaplar: İnci En
gin, Aü Alpaslan'ın Meydan - Larousse ta «Alevî»,
başağını taşıyan bölümde yazmış oldukları dipnotta
kimler var, kimlere müracaat etmıişler: Saadettin Nushet Ergun'un «Bektaşi Edebiyatı Antolojisi». Müra
caat ettikleri kaynaklardan birisi bu. İkinci kaynak;
Kutbeddin Türkmamî'nin «Alevîlik, Doğuşu, Yayılı
şı ve Hususiyetleri». Sene 1948. İkinci kaynak bu.
Üçüncü kaynak; Kemal Samancıgil «Alevî Şahitleri»!
sene 1946. Hiç bir teori yok. Dördüncü kaynak; Avu
kat Cemil Özbay «Alevîlik Üzerine Tartışmalar» se
ne 1963. Bu arkadaşımızın, Cemil Özbay'ın kitabında
sayfa 9'da «Alevîler tarihte şüdir» diye bir cümle
geçiyor. Müracaat ettiği kaynak; Hayat Ansiklope
disi, Cilt : 1, Sayfa : 115 - 118. Bunun dışında başka
bir yerde yok. Bizim müracaat ettiğimiz yer ne ol
malıdır? Evvelâ İslâm Ansiklopedisini araştırdık. Bu
nunla ilgili bir başlık yok - ki İslâm Ansiklopedisi bu
konuda en ciddî, en inanılır kaynaklarımızdan biri
sidir - bunda yok. İkinci kaynak; Türk Ansiklopedi
si, Cilt : 20, Fasikül : 157, baskı : 1972, sayfa : 273..
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Lise talebe
sinin bu yeteneği var mı?
BAŞKAN — Sayın Erverdi, Sayın Erverdi. Lüt
fen...
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MlLLÎ EĞtTlM BAKANI ALÎ NAİLt ERDEM
(Devamla) — Beyefendi, yani ne diye?... Bir şey an
latayım; varsa hata, birlikte düzelteceğiz Selçuk Bey.
.Lütfedin yani.
SELÇUK ERVERDl (Erzurum) — Lise talebe
sinin bu yeteneği var mı ki, ders kitapları...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Eğer bir noktadan yanlış hareket edi
lirse, yanlış hükümler bina edilebilir; onu anlatma
ya çalışıyorum.
«İslâm Felsefesi»ı, sayfa 273, son paragraf.
Bunları niye anlattım?
Değerli milletvekilleri; bu kitapta, felsefenin iki
kaynağından birisi Batıdan, Yunan'dan gelen felse
fe; ikicisi, İslâm felsefesinin anlatılması keyfiyeti
var. İslâm felsefesi anlatılırken burada müracaat edi
lecek şey, elbetteki «Kelâm» olacaktır. Kelâmdan
imamet meselesinin içerisine girilecektir ve imame
tin içerisinde...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Zina...
MlLLÎ EĞlTlM BAKANI ALI NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Hayır, efendim öyle bir şey yok. Lüt
fediniz.
... Bahsedilirken gerçekten kitabın son pragrafında. «Kelâmın oluşma sebepleri içerisinde, müteşabihata uygun anlam verme meselesi yanı sıra en
önemlisi, din başkanlığı meselesi (Peygamberin ölü
münden sonra, kim hangi yola halife olacaktır?) ve
ona bağh olarak adam öldürmek gibi büyük günâh
(Kabâir) işleyen müsHiman, fâsıkın öte dünyadaki
durumu vb. meseleleridir. Kelâm böyle oluştuktan
sonra beş kofa ayrılmıştır: Ehli sünnet, Şîa, Haricî
ler, Murcia, Mutezile...... Anlatılıyor.
Şimdi burada...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Devam edin,
bitirin, Sayın Bakan sonuna kadar okuyun.
MlLLÎ EĞİTÎM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Geri kalan kısmını yine devam edece
ğim.
Şimdi bu kitabın yazarı - devam edeceğim ki bir
meseleyi ortaya koyayım - 1976 senesinde, «Türki
ye'de Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eylemi») adı
nı taşıyan bir kitap çıkarmıştır.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Eğitim cinayeti.
BAŞKAN — Sayın Aykul.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ya
yınları.
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cümleyi ni
ye bitilmediniz?
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Tamamlayacağım. Tamamlayacağım,
bitireceğim Sayın Karsu.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Cümleyi bi
tirin.
BAŞKAN — Sayın Karsu.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Sayın Karsu, heyecanlanırsanız bir
noktaya varamayız; lütfedersiniz...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin heye
canınız nasır mı bağlamış?
BAŞKAN — Sayın Karsu siz müdahale etmeyin.
Sayın Bakan, siz de müdahalelere cevap vermeden
devam buyurun lütfen.
MlLLÎ EĞtTlM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Sayfa 60. Yazdığı kitabın 60 ncı say
fasında, aksine, bu konuda bakınız yazar ne diyor?..
ETEM EKEN (Çorum) — O çağdaki talebeler
bunları okuyor mu, nasıl yetişecek bu gençlik o za
man?
BAŞKAN — Sayın Eken, lütfen müdahale etme
yin.
Devam buyurun Sayın Bakan.
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLÎ ERDEM
(Devamla) — «Bektaşî, Havramı, Halvetî, Nakşiben
dî, Mevlevi ve Vazî gibi tarikatten; Dehrî, Alevî, Nuserî, Ticanî, Nursî gibi mezhepten, ya da ikisinden
birden arta kalan izlerin ülkemizin hangi bölgesin
de ne büyüklükte ve güçte ve ne durumda bulun
duğu sorusunun karşılığı araştırılmadan, bağımsız
olarak verilemez.»
Bununla anlatılmak istenilen şey, Sayın Karsu
ile birlikte bütün Parlâmentonun, bütün Türkiye'de
yaşayan insanların hassas olduğu Alevîlik konusun
da ciddî bir araştırmaya girilmediğinin, bu araştırma
nın ilmî çalışmasının henüz Türkiye'de yapılmadı
ğının ve bu yapılmadığı zaman, bunun dışında ya
pılacak araştırmaların, yazıların, kitapların sıhhatsiz
olacağı ve bunun neticesinde de başka yanlış hü
kümlere varılabileceğini sayın yazar bir kitabında
ortaya koymuştur.
O itibarla burada anlatılmak istenilen şey; Sayın
Karsu'nun bahsettiği Alevîlik, hocanın kitabında
Ortaçağdan almak suretiyle «Şia = Galiye = Alevî»
değildir, onu anlatmaya çalışıyorum.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, orayı devam etsin.
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BAŞKAN — Hatip kendisi devam ederse eder
sayın Karsu, mecbur tutamazsınız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Okusun,
Önemli değil mi diye.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Hayır baylar, kesmiyorum efendim...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — işte burada
kitap, dip notunu okuyayım mı Sayın Başkan?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Sayın Karsu, benim de önümde kitap,
işte burada.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Şiadan iti
baren okuyun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Eğer bahsettiğiniz, «Şia = Galiye =
Alevî» ise, yanlış; onu anlatıyorum, yanlış.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin söyle
diğiniz yanlış.
BAŞKAN — Tamam.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) -T- Onu söylüyorum baştan beri.
Sayın milletvekili arkadaşım, beni eğer dinlerse
niz bu noktaya varırsınız, dedim; «Yanlış» diyorum.
Eğer Şia için burdan bahsedilen..
DOĞAN ARASLI (Kars) — Kabul ediyor mu
sunuz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Doğan Bey canım, kabul etmediğim
şeyleri ille bana «Kabul ediyor musunuz» demeyiniz.
BAŞKAN — Lütfen, lütfen yerlerinize oturu
nuz.
DOĞAN ARASLI (Kars) — Şialarla ilgili itha
mı kabul ediyorsunuz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Efendim...
DOĞAN ARASLI (Kars) — Şialarla ilgili itha
mı kabul ediyorsunuz. Bu lâflarınızla zümrecüik ya
pıyorsunuz. Atatürk'ün Meclisine yakışmaz bu dav
ranışınız.
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efendim,
lütfen.
Sayın Bakan siz de müdahalelere cevap verme
yin, lütfen.
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Beyefendi, ben zümrecilik yapmıyo
rum. Bir ilmî gerçeği, dünyanın her yerinde böyle
sine bir ilmî gerçeği kitaba yazmışsa; bunun aksine
Sayın Karsu bir'yanlış evhama kapılarak, Alevilikle
yani, bugün Türkiye'de yaşayan bir yığın insanla bir
-T
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leştirmek suretiyle bir karara varmış. Yanlış olan
odur. Onu aldatmaya çalışıyorum.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin kita
bınız ayırıyor.
BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Bu kitapta yok o. Bu kitapta yok o.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, müsaade edin okuyayım.
BAŞKAN — Müsaade edemem efendim. Lütfen,
müsaade edemem Sayın Karsu. Kürsüde hatip ko
nuşuyor Sayın Karsu.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Şia, din baş
kanlığı meselesinde Ali'yi tutanlar Gaîiyeîerdir») di
yor. Yalan yok.
BAŞKAN — Sayın Karsu size müsaade edemem,
kürsüde hatip konuşuyor.
Sayın Bakan siz devam ediniz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Açık tarifi
var.
BAŞKAN — Efendim, siz konuştunuz, söyledi
niz, Sayın Bakan cevap veriyor. Lütfedin.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu kürsü
ye yalan gelmez.
BAŞKAN — Lütfedin Sayın Karsu, kimse ya
lan söylemiyor.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bu kürsünün...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Okuyun Sa
yın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Aynen okudum efendim.
Ehli sünnet...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müda
hale etmeyin.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Ehli sünnet...
Ben değerlendirmiyorum, kitabı okuyorum.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Bakan,
sizin felsefenizin
değerlendirilmesi değil. Efendim
yazar ne söylemiş, yazarın Alevilere isnat ettiği kas
tettiği nedir?
MİLLÎ EĞÎTİM BAKANI ALİ NAÎLÎ ERDEM
(Devamla) — Yok. C. H. P. sıralarından «Var, var»
sesleri)
Yok. (C. H. P. sıralarından «Var» sesleri)
Yok efendim^ Allah, Allah...
HASAN CERİT (Adana) — Şia ne demek, Şia
ne demek?
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Şia ne de
mek?
BAŞKAN — Sayın Cerit, Sayın Karsu, Sayın
Karsu...
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM
(Devamla) — Bakın Nurettin Bey, Sayın Karsu...
NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Şia ne de
mek? Şia demek, Ati taraftarı demektir. Bunu bilmi
yorsan otur yerine.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM
(Devamla) — Ali taraftarı ile...
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen müdahale et
meyin, karşılıklı konuşmayın.
Sayın Bakan, siz de müdahalelere cevap verme
yin, kendi kendinize izah edin; lütfedin. (A. P. ve
C. H. P. sıralarından gürültüler)
Sayın Karsu oturun yerinize lütfen. (A. P. ve
C. H. P. sıralarından karşılıklı tartışmalar)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sahtekâr
sensin... Sahtekâr... Seni öldürürüm burada.
BAŞKAN — Saym Karsu...
NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Sahtekâr.
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler) Namus
suz kerhaneci.
BAŞKAN — Sayın Karsu. (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından gürültüler)
İdareci üyeler lütfen. (C.H.P. ve A.P, sıralarından
ayağa kalkmalar, karşılıklı bağırmalar)
Lütfen yerinize oturun efendim. (Başkanın tok
mağı vurması) Lütfen efendim. (Gürültüler)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Galiye»,
iledir bilmiyor, «Şia» nedir bilmiyor. Utan, utan, ne
biçim Bakansın sen? Doğrusunu söyle. (A. P. sırala*
rından ayağa kalkmalar, gürültüler).
BAŞKAN — Yerinize oturun lütfen. Sayın Tok
san... (C. H. P. sıralarından «Namussuz», «Orospu»*,
«Allah belânı versin» sesleri şiddetli gürültüler)
Sayın Karsu, lütfen yerinize oturun. (Şiddetli gü
rültüler, bağırmalar)
NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Doğrusunu
söylesin.
BAŞKAN — Ayakta durmayınız efendim, lütfen
yerinize oturun.
NURETTÎN KARSU (Erzincan) — Memleket
te nifak tohumları saçıyorsunuz. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Bakan,
yazarın avukatı mı?
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BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen yerinize otu
run. Ayakta durmayınız efendim, lütfen yerinize otu
run.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Böyle mi
düşünüyorsun? (C. H. P. sıralarından gürültüler)
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Oturun yerinize, otu
ralım.
BAŞKAN — Sayın Dirik, lütfen. Lütfen saym
Dirik. Lütfen sayın Karsu yerinize oturun. Müdaha
le etmeyin. Lütfen...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Utan Ba
kan, utan.
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen yerinize otu
run.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Doğrusunu
söylesin.
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin de okusun,
sözlerini bitirsin. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
OSMAN AYKUL (Burdur) — (A. P. sıralarına
karşı)
Antaîya'dâki hayvanlığını mı hatırladın.
BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul...
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Dinleyelim sonuna
kadar canım... {Başkanın tokmağı vurması)
BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen yerinize otu
run.
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Memle
kette mezhepçilik yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Bakan izahatı
nı versin, parti grupunuz adına söz söyleme hakkınız
var, beğenmediğiniz yere cevap verebilirsiniz. (C. H.
P. sıra«arından gürültüler) Lütfen dinleyin Sayın Ba
kanı sonuna kadar. (C H. P. sıralarından gürültü
ler)
Efendim, hatibi sonuna kadar dinleyin lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Eğer kitaptan... (C. H. P. sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Efendim hatibi sonuna kadar din
leyin lütfen. Lütfen yerinize oturun.
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Saym
Bakan, yazarın avukatlığını yapamazsınız burada.
BAŞKAN — Hatibi sonuna kadar dinleyin. Lüt
fen yerinize oturun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Hayır efendim, kimsenin avukatlığı
nı yaptığım yok.
Eğer kitaptan arkadaşlarımız, Alevîlerin kaste
dildiği şekilde bir şey çıkarıyorlarsa, bu yanlıştır.
(C. H. P. sıralarından gürültüler ayağa kalkmalar)
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
BAŞKAN — Sayın Aykul.
(Devamla) — Şia, bakın. (Gürültüler)
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
BAŞKAN — Sayın Ataöv.
(Devamla) — Bunu düzeltiyorum. (C H. P. sırala
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
rından gürültüler)
(Devamla) — Şimdi bir konu Sayın Başkan, fevka
Tekrar ediyorum... (Burdur Milletvekili Osman
lâde üzerinde hassas olduğumuz, birlikte tashihi 'geAykut'un A. P. sıralarına doğru bağırması)
BAŞKAN — Sayın Aykui... Lütfen. (C. H. P. sı I rekiyorsa birlikte tashihine amade olduğumuz...
(C. H. P. sıralarından «Hah, tamam» sesleri)
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Tamam, müsaade buyurun efen
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLİ ERDEM
dim.
(Devamla) — Kitabın bu kısmının AlevîFere taalluk
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
ettîğ5ni, arkadaşlarımız böyle yorumîuyorîarsa ve ki
(Devamla) — Ben konuşmamın başında bunu söy
taptan bunu çıkarıyorlarsa,..
ledim, aynen söyledim. (Gürültüler)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Senin kita
bın böyle diyor.
BAŞKAN — Sayın Cerit, müdahale etmeyin efen
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
dim.
(Devamla) — Ben öyle yorumlamuyorum, öyle anla
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAÎLİ ERDEM
şmıyorsa, «Alevifcrfe ilgili değildir» diyorum. (C. H.
(Devamla — «Eğer beni dinlerseniz, birlikte karan
P. sıralarından gürültüler)
lık kalmış bir nokta varsa aydınlığa çıkarız; yanlış
olan bir nokta varsa birlikte düzeltiriz», cümlemin
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sen nasıl yorumbirincisi
bu. Ama siz...
luyorsun, kitap metninde ne diyor?
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen yerinize otu
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Okur musu
run ve...
nuz Sayın Bakan?
MAHMUT TÜRKMENOĞLU (İzmir) — Yalan
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Lütfen oku
söylüyor.
yun.
BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu...
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
(Devamla) — Hayır okumayacağım; kitap sizde var,
kan, yalan Söylüyor. Kitap burada.
okuyun efendim.
BAŞKAN — Efendim...
I
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de
buyurun.
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Kitabın satırları
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLl ERDEM
nı okuyun lütfen.
(Devamla)
— Hâdise şudur Sayın Başkan, tek cüm
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
le
iîe
topluyorum.
(Devamla) — Kitaptan... Tasrih ediyorum efendim.
Kitapta, Sayın Karsu'nun ifade ettiği hassasiye
Eğer benim Millî Eğitim Bakanı olarak... (Gürültü
ti
davet
edecek eğer bir üslup varsa...
ler)
Sayın Karsu, lütfediniz söylüyorum.
HASAN BASRİ AKGİRAY (İstanbul) — Yok
HASAN CERİT (Adana) — Sırıtmadan oku, be
mu yahu?
bilâder.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Var, var.
BAŞKAN — Sayın Cerit, sayın Cerit... Sayın CeBAŞKAN —''Sayın Karsu müsaade edin efen
rit, lütfen müdahale etmeyin. (Gürültüler)
dim, müsaade edin efendim.
Devam buyurun efendim.
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — ... Bunun ilgisi yoktur.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ba
kan, «Şia» pasajını okur musunuz lütfen?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şia pasajı
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal..
nı okur musunuz?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Lütfen oku I
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
yun.
i (Devamla) — Bu kısım Türkiye'de yaşayan AİeviMlLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAlLİ ERDEM
lerîe ilgili değildir. (C. H. P. sıralarından gürültü
(Devamla) — Okurum efendim.
ler)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lütfen oku
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Lütfen oku
yun.
yun.
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Şia» pasa
jını lütfen okuyun Sayın Bakan.
BAŞKAN — Tamam efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — O itibarla..
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Lütfen oku
yun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Okumayalım.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Şia», pasa
jını okusun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen, lütfen.
Sayın Uysal, lütfen efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Size...
BAŞKAN — Lütfen efendim.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Türkiye'deki
Alevileri ilgilendiriyor.
BAŞKAN — Sayın Şimşek, Sayın Şimşek, lütfen
yerinize oturun.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bu kitaplar oku
tuluyor Türk çocuklarına, nasıl olur da bunlar in
sanları ilgilendirmez, kime yutturuyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Şimşek, lütfen yerinize otu
run.
TANKUf AKALIN (Kırklareli) — Sayın Bakan
lütfen okuyun, lütfen tamamlayın. (C. H. P. sırala
rından «Devam edin» sesleri)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — «Ehli Sünnet, Şia* Hariciler, Murcıa,
Mutezile, Ehli Sünnet, Kur'aıu Kerim'e olduğu gibi
inanıp, ahkâmına uyanlardır. Şia, din başkanlığı me
selesinde Ali'yi tutanlardır.» (C. H. P. sıralarından
«Devam et», sesleri)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) Okuyacağım.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Fuhuş kim
de, fuhuşu siz mi işliyorsunuz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bunlar çok farklı şeyler hoca, kitaba
yenîden eğiî, öğreneceksin. (C. H. P. sıralarından
ayağa kalkmalar gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturunuz
yerinize; müsaade edin hatibin konuşmasına lütfen*
sözünün sonunu alın efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — «Bunîar» burada bir tek «Alevî» ke
limesi yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bunlar kim?»,
sesleri gürültüler)
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Sayın Bakan devam buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — «Bunlardan Ali'yi Tanrı mertebesine
çıkaranlara Galiye»...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Dan» yok,
«Dan», yok.
YILMAZ ALPASLAN
(Tekirdağ) — «Dan»
yok, «Bunlar» var. (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar «Dan yok», sesleri.)
BAŞKAN — Sayın Ölçen, yerinize oturun.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizinkinde
«Dan» var, benim elimdekiıû okuyabilir misiniz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Verin bakayım.
Buyurun canını, sizin elinizdeki nüsha doğrudur.
Şimdi okuyorum Sayın Karsu, eğer elinizdeki nüs
hada «Dan» kelimesi yoksa...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yani «Şart
lı» olarak...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Tamam canım, onu anlatayım. Gör
düm ki yok. Şimdi ben huzurunuzda söylüyorum,
eğer burada - ki yok olduğunu şimdi siz burada ifa
de ettiniz - yapacağımız şey «Bunlardan». Ben ilâ
ve ettim, «Dan», düzeltiyorum huzurunuzda. Bu ki
tap bütün Türkiye'de «Dan»( olarak düzeltilecektir,
eğer istediğiniz bu ise... (C. H. P. sıralarından «Ha
yır, hayır» sesleri, gürültüler)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, ha
yır, kitabı toplatmak; ya istifa, ya kitabı toplatmak.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run.
Sayın Karsu, Sayın Karsu... Müsaade buyurun
efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizinkinde
«... Dan» var im, bakabilir miyim?
BAŞKAN — Sayın Karsu, yerinize oturun efen
dim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — «.. Dan», yok
sizinkinde.
BAŞKAN — Sayın Karsu, lütfen yerinize otu
run efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Yaptığımız şey eğer bir daktilo hata
sı ise, bilmiyorum; arkadaşım diyor ki «Yok» ...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir Bakan
yalan okumaz.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Yalan okumuyorum; kitaptan söylü
yorum... (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturun.
HASAN CERİT (Adana) — Yalan okuyor, ya
lan.
BAŞKAN — Sayın Cerit, lütfen, lütfen.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Şimdiye kadar han
gi kitabı Meclis yazdı?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Niçin doğ
ruyu okumuyorsunuz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Karsu, bir şeyi anlatmaya çalışı
yorum, beni anlamamakta devam ediyorsunuz. Söy
lediğim şey şudur :
Yazılan kısmın, Alevî bir yığın vatandaşımızı söy
lediğiniz tarzda, bu üslubun içerisinde ilgilendirdiği
hususundaki ısrarınızı anlıyorum. Bu ısrarınız üze
rine diyorum ki, bu ısrarınızı giderme konusunda Ba
kan olarak bana ne düşüyorsa, onu tamamiyle ya
pacağım.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitabı top
latmak. Ya istifa, ya kitabı toplatmak.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Dur be kardeşim, senin demenle ol
maz o; zaten başka şeyin içine girmiyor o.
BAŞKAN — Sayın Karsu, hükmünü siz vermez
siniz Sayın Karsu.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Onu yapacağım diyorum; varsa, id öy
le çıkıyor, evet diyorum; tamam mı?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bravo, ta
mam.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Şimdi zatlâlinizin buradaki kitap yırtma
meselesine gelince; onu siz ne ile bağdaşnrıyörsü
nüz?.. (C. H. P. sıralarından gürüEtüîer)
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BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî tabiî, lütfen
bitirin.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Ba
kana bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sözünü
tamamlasın, müsaade buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bu ilmî tartışma, kendi hudutları için
de tartışılır.
Hem özgürlükten bahsedeceksin, hem namütena
hi özgürlükten bahsedeceksin, hem de sonra Meclis
kürsüsüne çıkacak kitabı yırtacaksın. O zaman yeri
nizi bulmanızı size tavsiye ederim.
Teşekkürler ederim. (A. P. sıralarından alkışlar,
C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Soru sora
cağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Karsu, yerinize oturun, ce
vap vereceğim size efendim. Sayın Karsu, yerinize
oturun efendim. Sayın Karsu...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Soru sor
mak istiyorum Sayın Bakana.
BAŞKAN — Sayın Karsu, İçtüzüğümüzde gün
dem dışı konuşan Sayın Bakana soru sorma imkânı
nız yoktur.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bakana soru
soruyorum.
BAŞKAN — Ancak; İçtüzüğün 60 ncı maddesi,
siyasî parti grupları adına -Bakandan sonra konuşma
hakkı vermektedir.

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onu yırt
maktan daha başka şeyler de yapacaksınız.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Karsu, Sayın Karsu..

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - , Tamam, bu
nu istiyoruz efendim.
BAŞKAN — İstiyorsanız söz veririm efendim.
Zatiâiiniz mi, Sayın ölçen mi konuşacak efendim?
Buyurun Sayın ölçen. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)
Süreniz 10 dakikadır efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN
(İstanbul) — Sayın Başkan...

ETEM EKEN (Çorum) — Layik bir milletiz biz,
îâyiküği zedeleyecek her kitap yırtılır.
BAŞKAN — Sayın Eken, lütfen yerinize oturun
efendim. Müsaade buyurun efendim, müsaade bu
yurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın Başkan, devam edebilir miyim?

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neye göre söz ver
diniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre
verdim efendim.
Saym Aygün, Sayın Bakan gündem dışı söz iste
diler; İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre kendilerine
söz verdim.
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Sayın Bakandan sonra siyasî parti grupları adı
na 10 dakikayı geçmemek üzere söz verme hakkı ta
nınmıştır. İçtüzüğün 60 ncı maddesine göre efen
dim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, gün
dem dışı konuşmaya cevap verdi.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan..
BAŞKAN — Sayın Ataöv siz oturun; oturumu
ben idare ediyorum, siz etmiyorsunuz; oturun lüt
fen.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, saygı değer üyeler;
Anayasanın 12 nci maddesi gereğince herkes...
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış idare edi
yorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yanlış idare ettiğimi sonra gelir
söylersiniz, zamanı gelince, şimdi değil. Yerinizden
müdahale etmeyin, oturun.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hükümet adına
beyanatta bulunmadı Sayın Bakan.
BAŞKAN — Devam edin Sayın Öîçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, saygı değer üyeler;
Adalet Partisi Grupu benim konuşmamı istemedi
ği halde, İçtüzüğün 60ı ncı maddesinin 2 nci parag
rafı uyannea 10 dakika konuşma hakkım olduğunu
sizlere arz ederim.,
Anayasanın 12 nci maddesi gereğince, herkes, dil,
ırk, cinsiyet, aynı düşünce, felsefe, inanç, din ve mez
hep ayırımı
gözetilmeksizin eşittir. Bu ilke, Türk
Devletinin, Türk Cumhuriyetinin ulusuyla
beraber
bütünlüğünün temel unsurudur. Ama M. C. İktidarı
kendisine «Cephe İktidarı» adını verdiği andan itiba
ren Türkiye bölünmektedir, kardeş kardeşe düşman
olmaktadır, mezhep kavgaları tekrar hortlamak üze
redir. Bunun günahını «Cephe» adını alan partiler,
tarihin önünde de, Yüce Mecliste de omuzlanacaklar
ve beraberinde tarihin karanlıklarına kadar götüre
ceklerdir. (C. II. P. sıralarmdna alkışlar.)
Aslında, bölücülük ve yurttaşları kamplara ayır
mak, hiç birimize ve ülkeye hiç bir şey getirmez.
Herkes dininde, inancında, düşüncesinde özgürdür ve
serbesttir,;
İster Alevî olsun, ister Sünnî olsun, ister ne olursa
olsun, herkes eşittir, canımızdır, yüreğimizdir, yurttaşımızdır. Onları biribirine düşman etmeye ne ders
kitaplarında yer vardır, ne de Meclis tartışmalarında
yer vardır*
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Ben, burada Millî Eğitim Bakanının kürsüye ge
lerek, bu kitabı savunacağı yerde; hatta içinden gel
miyor ise, bu kitabı da eleştirmekten vaz geçerek;
tarafsız, ciddî bir devlet adamına yakışır bir üslup
ile bu kürsüde, bu kürsüye saygı duyarak, Türk mil
letinin bütünlüğüne saygı duyarak, hiç olmazsa taraf
sız bir ifade ile, kitabı savunma durumuna düşme
meliydi. Ama ben ve benim Grupum Bakandan böy
le bir tarafsızlığı beklemiyoruz. Bakan kendisinin bu
denli tarafsız olmadığına bizi alıştırmıştır, bizi inan
dırmıştır.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Türk milletini inan
dırmıştır.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Millî Eğitim
Bakanlığının Tebliğler Dergisinin 19 Ocak 1976 gün
ve 1869 sayılı nüshasının bir sayfasının fotokopisini
sizlere arz ediyorum.
Ciddî bir devlet adamı, Millî Eğitim Bakanı ol
duğu zaman, Türk bütçesiyle basılan ve yüzbınlerce
ilkokula, ortaokula, liseye gönderilen ve Devletin
malı olan bu belgeye şu cümleleri yazamaz; vicdanı
varsa yazamaz, Iıaysiyetliyse yazamaz, devlet adamıysa yazamaz. (C. II. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Cümleyi okuyorum... (Gürültüler.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Ölçen.. (Gürültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Beni dinle
yeceksiniz, beni dinleyeceksiniz; vicdanınız varsa din
leyeceksiniz.
HALİL MİLLÎ (Urfa) — Sayın Başkan, böyle
konuşamaz,
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın
Bakan,
müsaade buyurun^
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Cümleyi oku
yorum. Bu cümleyi Millî Eğitim Bakam olarak, ilk
okula, ortaokula, liselere ve körpe dimağlara gön
deren, Devletin bütçesiyle yayınlanan resmî bir der
gide yazamaz, yazmaya hakkı yoktur.
Cümleyi okuyorum..*
BAŞKAN — Lütfen yazılanı okuyun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu dergide,
«Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkam Bülent Eccvit'in okul ki
tapları ile ilgili beyanatına cevaptır» diyor ve bir
devlet dergisi, cevap verilen alelade bir politika der
gisi gibi işlem görüyor.
HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Sus ulan köpek.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Biri bana «kö
pek» dedi, yüzünü görmedim. Ya yüzünü göremiyo-
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rum, ya yüzsüz. Yüzünü göremiyorum, kim olduğunu
göremedim; ya yüzsüz, ya yüzünü benden saklıyor.
Nerede o yüzsüz?
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne biçim konuşu
yor Sayın Başkan?

dirde, böyle bir zihniyetten cesaret alarak kitaplarda
daha çok cümleler, daha çok bölücü kelimeler, Alevî,
Sünnî, Galiye veya Şia edebiyatlarıyle Türkiye'nin gi
derek parçalanmasına yol açan eylemleri, fikirleri el
bette görürsünüz.

BAŞKAN — Sataşmalara cevap vermeyin Sayın
Ölçen.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Aygün,
size lâf atmıyorum. Çünkü, sizin yüzsüz olmanız ak
lımdan geçmiyor. Sizin ikiden fazla yüzünüz var; siz
çok yüzlüsünüz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.)
HÜSEYİN ÖZÇELÎK (Denizli) — Onlar, köpek
lerle kardeş.

Biz layık sisteme inanan bir partiyiz. Bizim layik
sistemimizde din düşmanlığı yoktur. Bizim layik siste
mimizde herkes dininde, inancında, mezhebinde, aki
desinde serbesttir, özgürdür, eşittir. Bu eşitliği serma
yede hazmedemeyebilirsiniz; emekle sermaye arasında
ki eşitliğe razı olamayabilirsiniz; o sizin felsefenizi il
gilendirir; o felsefe gittikçe batmaktadır, siz de ba
tabilirsiniz, ama Türk vatandaşlarını, Türklerin körpe
kuşaklarını, Anayasanın 12 nci maddesinden soyutla
yarak ve arındırarak onları kamplara bölemezsiniz,
onları biribirlerine düşman edemezsiniz ve onları biribirleriyle kanlı bıçaklı hale getiremezsiniz, buna hak
kınız yoktur. Bu hakkı kullanmaya başladığınız an
da, bu hakkı üç milyon Cumhuriyet Halk Partili ola
rak elinizden alırız; vermezseniz ellerinizi
kırarız.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir devlet
dergisi, eğer bu denli partizanca oyunlara âlet edilir
ise, o zaman bir başka profesör çıkarak, ders kitap
larında.^
HALİL MİLLÎ (Urfa) — Sayın Başkan, bu şekil
de konuşamaz,
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, oturun efendim*
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... O körpe
dimağlara Sünnî ve Alevî ayırımını aşılar ve Tür
kiye'yi bir sokak kavgasının, bir anarşinin ve iç sa
vaşının eşiğine kadar bilerek, ya da bilmeyerek sü
rükler ve Millî Eğitim Bakam olan kişi, ona âlet olur.
«Biz, kitap cellâtı değiliz» diyor Millî Eğitim Ba
kanı; «Fakat Cumhuriyet Halk Partisi nesillerin cellâtıdır.»
Görüyor musunuz, Millî Eğitim Bakanlığının bir
dergisinde...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yırt onu.
O. YILMAZ
KARAOSMANOĞLU (Rize) —
Yüz karası o.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kurt o kurt,
köpek»
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kendi gaze
tesi olsaydı - kaç buçukluk gazeteci olduğunu bili
yorum Bakanın - eğer kendi finanse ettiği dergi ol
saydı, böyle bir yazıyı yazmasına güler geçerdik ve
böyle bir yazı dolayısıyle kendisine acırdık. Ama bu,
Millî Eğitim Bakanlığının yüzbinlerce nüsha olarak
basılıp okullara dağıtılan dergisi ve «Cumhuriyet Halk
Partisi nesillerin cellâtıdır» diyor, bu dergiye demeç
gönderen, cevap gönderen Millî Eğitim Bakanı.
Bu kadar taraflı olursa bir Millî Eğitim Bakanı
ve bir partiyi cellâtlıkla itham ederse ve bir partinin
üç milyon oyunun, dört milyon oyunun sahiplerine
cellât partilerinin temsilcileri gözüyle bakarsa; o tak

Şimdi size biraz nasıl layik olduğumuzu anlatmak
isterim Adalet Partili milletvekili arkadaşlarım.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikalık vaktiniz
kaldı, ona göre tamamlayınız cümlenizi lütfen.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bakan bir
saat konuştu, onu da söyleyin.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bizim layik
inancımız; dinsizlikle, cellâtlıkla yorumlanamaz. Bir
kişi çılgın olursa, cahil olursa, aptal olursa Cumhuri
yet Halk Partisini dinsizlikle, cellâtlıkla yorumlayabi
lir. Ama, bizim layik sistemimizde; din işleri, devlet
işlerinden bağımsızdır. Din işleri, devlet işlerine ka
rışamaz; dinde özgürlük, devlette özgürlük biribirinden ayrı iki önemli kavramdır, biribirine müdahale
leri söz konusu değildir. Özetle bizim layik anlayışı
mız bu.
Ama, şimdi gelelim sizin cephe anlayışınıza:
Siz kendinize zaten cephe partileri demekle sa
vaş sözcüğünü kullandınız. Kendinize
yakıştırdınız
savaşı. (Siz savaşı kendinize yakıştırınız, biz savaşı
kendimize yakıştırmıyoruz. Biz barıştan yanayız, kar
deşlikten yanayız ama, sizin gibi düşünceleri de mah
kûm etmesini bilecek dirayetteyiz, enerjideyiz. (A. P.
sıralarından gülüşmeler.)
Şimdi aziz arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanının
kitap yazarından yana tutumuyla bir türlü okumaya
cesaret edemediği 52 nci sayfayı doğru sesle, doğru
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sözle aslından sizlere okuyarak konuşmamı bitirece
ğim.
Bakınız ne diyor yazar, «Ehli sünnet» diyor. De
vam ediyor;
«2. — Şia.
3. — Haricîler.
4. — Murcie.
5. — Mutezile» Bu kadar gruplara ayırıyor ta
rihin karanlıklarına gömülmüş olan düşünce sistem
lerini ve sonra devam ediyor: «Ehli sünnet; Kur'an-ı
Kerim'e olduğu gibi inanıp, ahkâmına uyanlardır.
Şia; din başkanlığı meselesinde Ali'yi tutanlardır. Bun
lar, Ali'yi Tanrı mertebesine çıkaranlar Galiyedir.
Ebubekir ve Ömer'in din başkanlığını tanımayanlara
Rafiza, Ali'nin torununun oğlunu gerçek din başkanı
sayanlara Zeydiye denir.»
Sonra kitap devam ediyor ve kendi ruhundan mı
geliyor, kendi alışkanlığından mı geliyor, onu anla
yamadığımız şu cümleleri söylüyor... (C. H. P. ile
A. P. sıraları arasında gürültüler.)
Bunun alışkanlığı, o yazarın ruhundaki kompleks
ler...
Bx\ŞKAN — Sayın Ölçen, lütfen son cümlenizi
söyleyin, vaktiniz bittL
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ... Veya aşa
ğılık duyguları bizi ilgilendirmez.
BAŞKAN — Lütfen..*
ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama diyor
ki, Galiye'ye göre domuz eti ve şarap dince yasak,
haram değildir, helâldir. Evli erkek ve kadının evlilik
dışı cinsel ilişkiler kurması, zinada helâldir. (C, H. P.
sıralarından «Tuh, tuh» sesleri ve C. H. P. ile A. P.
sıraları arasında gürültüler.)
Bakınız, bunu okuyacaktım: Millî Eğitim Bakanı,
Yüce Meclisten, Türk ulusundan, Türk öğrencilerin
den, genç körpe insanlardan özür dileyecek yerde,
burada basit bir yazarı savunuyor ve bir avukat gibi
hareket ediyorsun. Millî Eğitim Bakanı, sana Yüce
Mecliste teessüflerimi bildirerek huzurunuzdan ayrılı
yorum.
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü Saym Ölçen, burada Yüce Heyete gös
tererek okuduğu bir vesikada, sizin neşrettiğiniz bil
diriden bahis buyurup, buna istinaden şartlı olarak
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bazı sıfatlar izafe ettiler. Bu hususta söz istiyorsanız,
size söz vereceğim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ E R D E M
(İzmir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Yalnız, müsaade buyurursanız, grup
lar adına istenmiş sözler var, onlardan sonra size söz
vereceğim.
OĞUZ A Y G Ü N (Ankara) — Sayın Başkan, grup
adına söz istiyorum,
BAŞKAN — Saym Aygiin, grup adına söz istiyor
sunuz.
Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Saym
Hasan Korkmazcanmdır. Buyurun Sayın Korkmazcan.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Korkmazcan.
D. P. G R U P U ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri;
Bir kaç oturum önce bir milletvekili arkadaşımı
zın gündem dışı bir konuşmayla huzurunuza getirdi
ği, liselerdeki felsefe kitabında yer alan, bazı ibare
lerin Sayın Bakan tarafından izahı ile ilgili bugünkü
konuşma, bazı gerçeklerin yeniden gün ışığına çıkma
sına yol açtı. Bu gerçeklerin başında geleni, bu sene
okullarda okutulan ders kitaplarının hazırlıklarında
ciddî bir eğitim politikasının ve pedagojiye uygun bir
hassasiyetin gösterilmediği gerçeğidir.
İkinci bir gerçek; millî eğitim politikasının tama
men başıboşluk içinde olduğu, sorumluluğu sadece
kitap yazarlarına ve sınıflara giren öğretmenlere yük
letilmiş bir eğitini politikası ile karşı karşıya oldu
ğumuz gerçeğidir. Yani, Türkiye'de okumakta olan
15 milyona yakın çocuğumuzun ve gencimizin sahip
siz bırakıldığı gerçeğidir.
Sayın Bakan, Macaristan'da yaptıkları temasların
sonucunda, alelacele geldikten sonra, bir kaç saatlik
bir incelemenin sonuçlarım Meclise sundular. Bu in
celemenin dahi Sayın Bakanın sorumluluğunun ağır
lığı ile bağdaşır şekilde yapılmadığı ortadadır. Meclis
te bir ders kitabı yazarı ciddî belgeler ortaya konu
larak itham edilmiştir. Bu yazarın kendi ifadeleriyle
bir Bakan, kendi politikasını belgeleyip, Meclisin hu
zuruna çıkmaz. Asgarîden bunu ciddî bir tetkikten
geçirdikten sonra, kendi görüşünü açıklığa kavuştur
duktan sonra Meclis huzuruna gelir. Hele Cumhuri
yet Hükümetinin bir Bakanı, Meclis kürsüsünde ken
di konuşmalarıyle Meclisin zaptını dahi düzeltme im
kânı yokken, ders kitaplarını düzeltmeye, ders ki
tapları yazmaya kalkışmaz. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
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Şimdi Sayın Bakanın, hassasiyet gösteren arka
daşımızın eğilimlerine göre düzeltmeye çalıştığı bu ki
tapta, benim de tetkiklerime göre, başka hususlar
var. Ben onları sayacağım, acaba ikinci bir konuş
mayla Sayın Bakan onları da mı düzelmeye kalkışa
cak?
Bu kitap, Türkiye'de büyük çoğunluğu Ehli Sün
nete mensup olan Müslüman çocuklara okutulacak;
aralarında Alevî olan vatandaşlarımızın çocukları da
bulunacak, hatta liselerde okuyan gayrı muslin* vatan
daşlarımızın çocukları da okuyacaklar.

nen kitaba konulmuştur. Yani bu kitapla İslâm fel
sefesinden bahsedilirken,
Kur'an'ı Kerim'den
bir
pasaj, Kur'an'ı Kerim'den bir bölüm veya Hâdis-i
Şeriflerden bir parça veya İmamı Azam'ın eserlerin
den bir parça yoktur da Kari Marks'ın Manifesto
sundan, kitaplarından da değil, sadece siyasî bir bil
diri olan Manifestosundan geniş bir pasaj vardır. Şim
di. Sayın Bakan, belki de benim bu konuşmamla mut
tali oluyor bu hususa; acaba onu da biraz sonra ge
lip burada düzeltecekler mi? (C. H. P. ve D. P. sıralanndan alkışlar)

Kitaba bakıyorsunuz, Ehli Sünnetten bahseder
ken sadece bir cümle söylüyor : «Ehli Sünnet, Kur'an'a ve hadislere uyanların mezhepleridir» diyor. Ehli
Sünnetin içerisinde, Türkiye'deki büyük çoğunluğu
teşkil eden Hanefî mezhebinin kurucusundan bahse
dilmiyor. Yani İmamı Azam'dnn bahsedilmiyor, İnşa
mı Şafiî'den bahsedilmiyor, Hambcli'den bahsedilmi
yor, Malikî'den bahsedilmiyor; ama doğrudan doğru
ya Şia ve sapık oldukları söylenen mezheplerle ilgili
1,5 sayfa ayrılıyor. Kasıt, evvelâ burada var. Eğer ki
tabın maksadı İslâm kelâm ilmini anlatmak olsay
dı, îslâmm en yaygm mezhepleri olan, daha fazla
sayıda MüsMimamn itibar ettiği mezhepler olan Ehli
Sünnet mezhepleri
anlatılırdı; ondan sonra, daha
azınlıkta olan mezheplerin anlatımına geçilirdi. Bu
yapılmıyor. Kasıt, evvelâ burada var.

Değerli arkadaşlarım, kitapta, Türkiye'deki Alevî
lerin ilgisi olmayan birtakım anlayışların İran hüküm
darları tarafından korunduğu yazılıdır. Türkiye'deki
Alevî vatandaşlarımızın inançîarıyle İran'daki Alevî
lerin inançları arasındaki paralellikler büyük ölçüde
bilinmektedir. Yani, binadan, «Bu sadece İran'daki
Alevlerle ilgilidir; Türkiye'dekilerle değildir» gibi bir
sonuç ^ıkanlamaz, bu yolla kitabın yazarı müdafaa
edilemez. Ayrıca Macaristan ile bile, demirperde ge
risi ülkelerle, fikir hürriyetinin bulunmadığı ülkelerle
bile kültür anlaşmaları imzalayan bir Hükümetin,
tarihî bağlarımız olan İran'la münasebetlerimizi ne
ölçüde etkileyeceğini hesap etmeden böyle bir kita
bı müdafaa edebilmesi de akılla bağdaştırabilir bir
husus değildir. (D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri)

Ayrıca Meclis huzurunda,' Sayın Bakan ve mil
letvekillerinden ibaret bir toplantıda dahi bu kadar
geniş gürültülere yol açan ve geniş anlaşmazlıklara
yol açan bir kitabın, lisede, bugünkü hassas ortanuyIe diğer okullarda ne gibi tartışmalara yol açabilece
ğini de önceden tahmin etmek lâzımdır. Mtclis içe
risinde, Sayın Bakanın elindeki, toplayabildiği bir
çok belgelere ve kitap referanslarına rağmen tartış
malardan kurtarılamamış bir konu, hangi öğretmen
lerin elinde, hangi öğrencilerin huzurunda, ne gibi so
nuçlara götürecektir eğitim hayatımızı? Bunu da ön
ceden kesin olarak tahmin etmek iâsımdır. Sayın Ba
kan bu tahminden de uzak bir ölçü içerisinde oldu
ğunu bugünkü koiîuşmasıyîe ortaya koymuştur.

Bir meseleye daha dikkatinizi çekerek konuşmama
son vermek istiyorum. Kitapla, «Zinanın helâl oldu
ğu, domuz eti ve şarap içmenin helâl olduğu» yazı
lıyor, bunların bazı sandı mezheplerce söylendiği yazdıyor ve bu mezhepler de İslâm camiası içerisinde
gösteriliyor. •

Değerli arkadaşlarım, bu felsefe kitabî, 'şimdiye
kadar lisede okutulan felsefe kitaplarından farklı ola
rak Marksizm! de Türkiye'de okutulan felsefe sis
temlerinin İçerisine almıştır. Türkiye'de Marksizm
hakkında bilgi, ekonomi kitaplarında, ekonomik sis
temler içerisinde veriliyordu; ama bugün temel felse
fî sistemler içerisinde Marksizmc de bu kitapta geniş
yer verilmiştir; hatta Manifestonun bir bölümü ay

Değerli arkadaşlarım, şunu kesin olarak ifade ede
yim ki, kendisini İslâmlyctle irtibatlı gösteren hiçbir
inanç sistemi, zinayı, domuz etini, şarabı helâl sayamamıştır. Hasan Sabbah'ın müritleri dahi böylesine
cüretkâr bir ifade içinde bulunamamışlar. Bunun kay
nağın.! göstermesi lâzımdır sayın yazarın ve onun
müdafaasını üzerine alan Sayın Bakanın bunun kay
nağını göstermesi lâzımdır. Olsa olsa, belki mubah
olduğundan bahsedebilirler böyle bir şeyin; ama he
lâl olduğundan kelime ile bahsedebilmeleri, herhangi
bir yere yazabilmeleri mümkün değildir.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Galiye?..
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Galiye'
yi de İslâm mezhepleri içerisine dahil ederek yazıyor
sayın yazar ve İslâmla kendisini bağlantılı gören bir
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mezhebin, günahı kebairden sayılan hadiseleri helâl
sayabileceğim, bunların işlenmesinde mahzur görme
yebileceğim, teorik anlamda görmeye bileceğini ifade
ediyor. Böyle bir ifade, kendisini uzaktan yakından İslâmla ilgili gören hiçbir iraanç sisteminde olmadığı
gibi, dünyadaki başka inanç sistemleri içerisinde de
burada sayılan fiilleri- herhang bir müeyyide ile kar
şılamamış olan Mr ' felsefî sistem de hemen -hemen
bulunmamaktadır.
FEYZULLAH DEĞEItLÎ (Tokat) — Galiye'yi
İSİÛMÎ sayanlayız.

'HASAN KORKMAZCAN (Dcvaraîa) — Islâh
la kendisini irtibatlı göslteron diyorum. Ben de Salam
dır Galiye diye söylemiyorum. NURETTİN KARSU (Erzincan) — Fcyzullah da
var, Feyziîlîah da var. ı
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Kendi
sini İslâmla irtibatlı gören herhangi bir inanç sistemi,
zinayı, donma etini ve şarap içmeyi helâl sayamaz.
Ancak, kitapta böyle değildir ve Sayın Bakan, alel
acele çaktığı kürsüde baîîiia müdafaasını üslenmiştir.
Değerli arksıdaşlarrm, yapsîacak iş, bu kitabın bu
günden itibarca liselerin- tedrisatından kaldırıldığının
bu kürsüden ilân edilmesidir. (C. II. P. ve D. P. sıra
larından alkışlar)
Sayın Bakana düşen iş, gelip de sataşmaya cevap
vermek filân değil, asıl meselenin köküne inmektir.
Tetkikler yapsüer,. ondan sonra yeni bir kitap; pedago
jik, usullere uygun, milletimizin inançlarım rencide
etraovee^k, r.ri^Iiimrinleurın inançlarım rencide etme
yecek bir ders kitabı veriden hazırlanabilir.
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (C. H. P. ve
_D. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saj'm Korkmazcan.
Millî Selâmet Partisi Grupe adına Sayın Şener
Battal, buyurun efendim.
Sayın Battal, süreniz 10 dakika ile sınırlıdır.
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL
(Konya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem Başkan, muhterem millet vekilleri;
Millî Selâmet Partisi olarak bu kitabın müfredat
tan kaldırılması gerektiği kasaatimizi ifade ediyoruz»
(C. H. P. saralarından alkışlar) 41 milyon insanın
birlik, beraberliğinin en fazla...
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Artık se
ni tutan taraf da kalmadı, istifa etmelisin.
BAŞKAN — Oturun efendim yerinize lütfen...
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HASAN ÇETİNKAYA
(Erzincan) — Yerinde
duramazsın, istifa etmelisin.
BAŞKAN — Yerinize oturun efendim...
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Zina yapa
nı içinizde arayın, içinizde.
BAŞKAN — Sayın Karsu...
Devam buyusun sayın hatip... (Gürültüler ve Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ile Balıkesir Mil
letvekili İbrahim Behram
Ekerin karşılıklı tartış
maları).
Sayın Karsu, Sayın Karsu...
Buyurun efendim.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem Başkan...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu konuda
kim konuşursa onun kızı, karısı zina yapıyor de
mektir.
BAŞKAN — Sayın Karsu:, lütfen..
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem Baş
kan, arkadaşlarımızın sükunetini temin ettikten sonra
cümlemize devam etmek istiyoruz.
41 milyon insanm birlik ve beraberliğine en faz
la muhtaç oMîsğumuz bugünlerde açılan Meclisteki
tartışmadan da üzüntü duyduğumuzu arz ediyoruz.
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak saygılarmnzla bu kısa izahata iktifa ediyoruz. Mesele Mecliste
daha fazla tartışılmaya değer genişlikte değildir ve
41 milyonun birlik ve beraberliğinin meselesidir.
Saygılar sunuyorum. (M. S. P. ve C. H. P. sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
Adalet Partisi Grupu adına Oğuz Aygün, buyu
run efendim.
Sayın Aygün, sizin de 10 dakika ile sınırlı oldu
ğunuzu hatırlatmak isterim 'efendim.
A, P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri;
Değerli arkadaşlarım, evvelâ yüksek huzurlarınız
da bu açılmış olan müzakerenin, her grup adına söz
söyleme işleminin Sayın Başkan tarafından yanlış
yapıldığını ifade edeceğim. Çünkü, İçtüzüğümüzün
60 ncı maddesi aynen şöyledir :
«Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında
zaru
ret görülen...» (C. H. P. sıralarından gürülttiîer)
Efendim bunu keyif için söylemiyorum; müsaade
buyurun, buradan bir noktaya geleceğim. Bana na
sıl konuşmana icap ettiğini lütfen telkin etmeyiniz.
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Sizin sayın hatiplerinizi sükûnetle, edep içerisinde
dinledik.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Nerede sü
kûnetle dinlediniz; küfür bile ettiniz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bizi de öyle din
leyeceğinizi ümit ederim, temenni ederim, rica ede
rim.
«Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaru
ret görülen olağanüstü acele hallerde beşer dakika
yı geçmemek üzere, Başkanın takdiri ile en çok üç
kişiye gündem dışı söz verilebilir. Hükümet bu ko
nuşmalara cevap verebilir»
tşte bu işlem geçen celsede yapıldı ve Hüküme
tin sayın üyesi burada yoktu; bu celsede de huzuru
nuza geldi buna cevap vermek istedi.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ondan son
raki paragrafı da oku.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mesele bununla
bitmesi icap ederken, «Hükümet, olağanüstü acele
hallerde gündem dışı söz isterse...» diyor; bu, buna
dahil değil, bu başka bir işlem. Ancak bu ahvalde,
«Başkan, bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıkla
masından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve
onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sa
hiptirler.»
Bugünkü işlemle bunun alâkası yoktur; ama ma
demki Başkan bu konuşmayı açtı, biz de huzurları
nıza gelmiş olmaktan memnunuz. Çünkü
Adalet
Partisi Millet Meclisi Grupu
olarak, kamuoyunda
yanlış yaratılmış olan bir temayı, burada görüşlerimi
zi açıklamak suretiyle sarahata kavuşturmak imkâ
nım bulmuş oluyoruz.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, evvelâ şunu söyleye
yim : Burada konuşan Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi hatibi arkadaşınıın da bilmesi icap eden bir hu
susu arz etmek istiyorum.
Sayın Bakan buraya geldi, Sayın Bakanın huzur
larınızda görüşlerini açıklamak en tabiî hakkıdır; so
nuna kadar dinler ve sonunda da Sayın Bakanı ya
tasvip, ya da ademî tasvip eder idiniz. Daha Bakan
buraya çıkar çıkmaz, birtakım reaksiyonlarla, Ba
kanın, kitabı tedristen mi kaldıracağına, yazarın hak
kında tahkikat mı açacağına dair bir kanaatini dahi
öğrenmeden, hemen Bakanı protestoya başladınız.
Bu, peşinen bir hükmün etrafında toplandığınızı
gösterir ve bunun altında yatan mana şudur :
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Cumhuriyet Halk
Partisinin sayın parlamenterleri, ne pahasına olursa
olsan, bir husumeti fiiiî sahada
gerçelileştirebilmsş
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olmak için fırsat aramaktadırlar. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Her gün rad
yodan ve televizyondan konuşmanızı dinliyoruz za
ten.
BAŞKAN — Sayın Karsu... Sayın Karsu...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve bundan do
layıdır ki hiç manası yokken, hiç ilgisi yokken ve
Türkiye'de, artık medenî milletler içerisinde yerini
almış olan bir Türkiye'de, layık bir Türkiye'de ne etnik gruplar arasında, ne mezhep grupları arasında
ihtilâfın memlekete yarar getirmeyeceği gerçeği açık
ve açsk ortaya çıkmışken, bunu tahrikle
birtakım
neticeler istihsaline çalışmaktasınız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu kitaba
ne dersiniz?
BAŞKAN — Sayın Karsu...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İşte bizim, Sayın
Bakan burada konuşurken oturduğumuz yerden yap
mış olduğumuz tespit budur.
Vaktiyle bu kürsüde Alevî - Sünnî meselesini dile
getirerek bir tahrik yapan sizin eski Maliye Baka
nınız idi... (C. H. P. sıralarından gürültüler)
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Biz Bakanın
aczine karşı çıktık.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Sayın Bakan
burada yapmış olduğu tahrikin sonucunda vatan sat
hında birtakım tahribata sebebiyet verdiğini dahi an
lamayacak, farketmeyecek
kadar yürümüş olduğu
yolda devam etti. Görüyorum ki ve üzüntüyle ifade
ediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu şu an
da bu atılmış olan tohumları yeşertebilmek için ye
ni fırsatlar aramaktadır. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Saym Karsu... Sayın Karsu lütfen...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu nedenle saym Cumhuriyet. Halk Partisi
sözcüsü âdeta...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sız bu ki
tabı kabul ediyor musunuz? Onu söyle,
BAŞKAN — Sayın Karsu yerinize oturun
fen. Lütfen yerinize oturun.

lüt

OĞUZ AYGÜN (Devamla) ... Âdeta başlangıcın
da bizim söyleyeceğimiz bir cümleyi dile getirdi. Di
yor ki : «Mezhep kavgaları hortlamaktadır»
Kim
hortlatıyor? (C. H. P. sıralarından «Siz, siz» sesleri,
gürültüler)
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Siz, siz hortlatıyorsunuz. Anarşinin en bariz ve ı mm haklı okluğu hususları tespite çalıştık ve bunun
açık delilini, her gün, her münasebetle burada dile
somıeundadır ki, Adalet Partisi Grupu sayın üyeleri,
getiriyorsunuz.
seyahatten döner dönmez Sayın Bakana, bu mese
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — İşte delili.
leye süratle eğilmesini talep etmek gibi bir görev
Abesi müdafaa etme. (C. H. F. sıralarından gürül
yaptülar.
tüler)
Sayın Bakan daha dün akşam dönmüştür ve bu
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Ve fiilen anar
gün huzurunuza. bir dokümanla geldi.
şiyi gerçekleştiriyorsunuz.
NURETTİN KARSU
(Erzincan) — Başbakan
BAŞKAN — Lütfen, lütfen yerinize oturun.
cevaplasayds.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dokumam kop
larım, hakaret etmek için kimden cesaret alıyorsu
beraber tasvip ederiz, etmeyiz, Sayın Bakana, Yüce
nuz? Hakareti Türkiye Cumhuriyeti hudutları
da
Meclisin hissiyatına tercüman olarak yem bir Isiikahilinde meşru kabul eden aklı başında bir tek insan
lîiet vermek için gayretle bulunurum; beraber bulu
göremezsiniz. Siz Meclis kürsüsünü bir hakaret ede
nuruz.
biyatı halinde gerçekleştirmeye çalıştınız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Yeni istika
Değerli arkadaşlarım, âdeta...
met» de ne? Bunu toplattıracaksınız. Ben bunu Tür
kiye'de size okutmam.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Her zanaaü
yaptıktan sonra...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Aynalık, gayriciBAŞKAN — Sayın Karsu lütfen.
îik oüıaadazî beraber bulunuruz, hakaret ederek deOĞUZ AYGÜN (Devamla) — Âdeta
burada
bir Alevî kitlesini sanki başka türlü tezyif ve tahkir
BAŞKAN — Sayın Karsa, lütfen yerinize oturu
edenler varmış gibi, bizim Grapumuziî töhmet altın
nuz.
da bırakmaya çalıştınız.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
NURETTİN KARSU
(Erzincan) — Siz Alevî
larım...
düşmanısınız; Alevî düşmanı, Alevî düşmanı... (Gü
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Türkiye'de
rültüler)
bunu okutmam. Okutanıazsınız-. Bunu okutanın ağ
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
zım yırtarım.
larım, Türkiye Cumhuriyetinde bir gerçeği görebil I
BAŞKAN — Sayın Karsu...
mek için size bir misal vereceğim : Amerika'ya,
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Size şunu Ada- Amerika son keşfedilmiş kıtadır yüksek malumla
î let Partisi Grupu olarak sarahaten söylemek islerim :
rınız olduğu veçhile - Amerika'ya İtalya'dan kalkan
j Bizim, ne etnik grupları, ne mezhep gruplarını ayır
vatandaş gitmiş yerleşmiştir; Iskoçya'dan kalkan va
mak gibi çirkin bir politikamız, iğrenç bir politika
tandaş gitmiş yerleşmiştir; Fransa'dan kalkan vatan
mız ve bir nevi ihanet-i vataniyye kabul edeceğimiz
daş gitmiş yerleşmiştir ve Avrupa'nın muhtelif mem
bir programımız yoktur.
leketlerinden giden kişiler yerleşmiştir; ama bu ki
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — O kadar çok
şilere nerelisiniz diye sorduğunuz zaman, kendileri
I
çirkinliğiniz
var ki, hangisini söyleyelim?
nin Amerikalı olduğunu söylerler.
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Kitabınıza
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Alevîler öz
. yazmışsınız bunu.
Türktür.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne böyle bir po
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Güzel vatanımız |
litikaya, ne böyle bir programa itibar etmeyecek ka
da ise, dini ile, ırkı ile bir ve bütün olan bir ülkeyi
parçalayabilmek için, talihsiz ve zavallı birtakım ça
dar vatanını seven yâce insanlarız biz. (C. H. P. sı
banın içinde olanlar vardır.
ralarından gürültüler.)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Usan şim
di, utan... (Gürültüler)
•OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, kitabı burada dile' getirdiği zaman, Cumhuri
yet Halk'Partili üye arkadaşım burada bu kitabı di
le getirdiği zaman, sükûnetle dinledik ve arkadaşı-

Değerli arkadaşlarım, bu yücelik, bu yüce d«ygu
ve bu yüce anlayış, doğrudan doğruya, şok büyük
kaisî ve ulvî kitap kabul etmiş olduğumuz Kur'an-ı
Azimüşan'ın emrettiğinden başkasını düşünmemizden
ileri gelmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
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NURETTİN KÂRSU (Erzincan) — Türk düş
manları... Peki bu kitap neX
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larını, inançsınız ve imanımız bizi bölücülüğe değil,
bölücülüğün karcısında olmaya itmektedir. Alevî va
tandaşı tahkir eden, Alevî vatandaşı şu veya bu şe
kilde tezyife yeltenen her türlü hissiyatın, her türlü
• çabanın karşısındayız. Temelinde ne olursa olsun,
hangi unsur bulunursa bulunsun, ister politika olsun,
ister aldatılmış kanaatler olsun, ister şu anda kesti
remediğimiz başka türlü şe'ni düşünceler bulunsun,
Alevî ve Sünnî ayrımına şiddetle karşıyız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizinkilerin
hepsi yalan.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ki
tapla ne ilgisi var?
BAŞKAN — Sayın Aykul, lütfen, lütfen...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Alevî vatandaşı
mızı en az Sünnî vatandaşımız kadar itibarlı ve bu
memleketin parçalanmaz, bölünmez evlâdı kabul et
mekteyiz, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Bunun daha açığı olarak ne ifade edeceğim size?
Bunu anlamak istemeyenler, birtakım çirkin ifadeler
le bizi lekelemek istemektedirler. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, kitap hakkında Sayın Ba
kan bir açıklama yaptı, biraz sonra huzurlarınızda
tekrar konuşacaktır.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Aygün ki
taptan bahset, kitaptan. Kitabı kabul ediyor musun?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yalan okudu> yalan.
BAŞKAN — Sayın Karsu...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu Yüce Mec
lisin kendisine yakışan üslubu içerisinde, tashih et
mek hakkına ve imkânına sahibiz.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Kitaptan bahset.
Kitabı kabul ediyor musun, etmiyor muşum?
TANKUT AKALİN (Kırklareli) — Adalet Par
tisi Grupu adına konuşuyorsun, Grup olarak kitabı
kabul ediyor musunuz?
O Ğ U Z - A Y G Ü N (Devamla) — Bunun için bir
birimizi incitmeye hakkımız yoktur. Ben sizin Grup
.Başkanvekiliniz Saym Ölçen gibi çirkin bir üslupla
huzurlarınızda bulunmak
istemiyorum; ama bana
yaptığı bir atıftan dolayı, kendisine yakışmamasına
rağmen şu cevabı vereceğim : Bana çok yüzlü dedi;
sen çok vücutlusun arkadaşım, hayrım gör.
Saygılar sunarını. (A. P. sıralarından alkışlar)
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal, bir şey mi
arzu ediyorsunuz?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kanım, A. P. Grupu Başkanvekili İçtüzüğün 70 nci
maddesi gereğince, Parti Grupumuz tarafından açık
lanması gereken bazı ifadelerle Grupumuzu suçladı :
«Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, ne pahasına olur
sa olsun, bir husumeti fiilî sahada gerçekleştirmek is
tiyor» dedi.
İkincisi; «Mezhep
kavgaları
hortlatılmaktadır.
Kim hortlatıyor? Cumhuriyet Halk Partisi sizler
hortlatıyorsunuz» dedi. Ayrıca, bir başka arkadaşı
mız için, eski Maliye Bakanımız için, «Alevî, Sünnî
meselelerini bu kürsüye getirip tahrif yapan sizsiniz»
demek suretiyle üç konuda Cumhuriyet Halk Parti
sini suçlayıcı, tezyif edici ifadelerde bulundu. İçtü
züğün 70 nci maddesi gereğince bunları açıklığa ka
vuşturmak için söz istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Saym Uysal, hatipler konuşurken,
karşılıklı olarak, partileri icraatlarından dolayı ten
kit ediyorlar. Bendeniz, Sayın Aygün'ün bu tarzdaki
beyanlarını tenkit mahiyetinde gördüm. Tezyif edici,
tahkir edici, tahrik edici mahiyette telâkki etmedim.
Saym eski Maliye Bakanı Baykal'm bura
daki bir beyanından
bahsettiler, kendilerine güzel
veya çirkin beyanda bulundukları hakkında bir şey
söylemediler. Kaldı ki, bunun da doğrudan doğruya
partinizi ve grupunuzu ilgilendirmemesi lâzım gelir,
şahsına taalluk eder. Bendeniz bir şey görmüyorum;
ama direnirseniz oylayacağım tabiî.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konu
ile ilgili, Sayın Baykal'la ilgili konuda haklısınız.
BAŞKAN — Diğerleri de efendim, sadece ten
kit mahiyetindedir.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim,
eleştiri mahiyetindeki konunun ayrı mütalaa edilme
si lâzım gelir. «Mezhep kavgalarını hortlatan sizsi
niz» sözü bir suçlamadır; onu açıklamak için . söz
istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim, zabıtları getirtip, tet
kik edip, bilâlıara, bu oturum içerisinde, eğer bir
şey varsa halletmeye çalışalım efendim.
Buyurun Saym Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, son derece özür dileyerek arz edeyim, Ada
let Partisi Grup Başkanvekili Sayın Aygün'ün, kp-
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mışması sona ererken söylemiş olduğu bir söz var.
Ben, aslında konuştuğum esnada, Adalet Partisi Grupundan atılan bir söze cevap vermek üzere ve ken
disini de incitmemek suretiyle, «İki yüzlü» demedim,
«Çok yüzlü» dedim. (A. P. sıralarından «îki yüzlü»
dedin sesleri)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ama kendi
sinin bana cevaben «çok vücutlu» demekle neyi kas
tettiğini anlayamadım. (A. P. sıralarından, «anlarsın,
anlarsın» sesleri)
Bu nedenle, eğer Adalet Partisi Grup Başkanvekilinin vücuda ihtiyacı varsa, jinekoloji masasını za
ten bu amaçla kullanıyor, kendisine tevdi ediyorum.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müracaat edersen,
özel muamele yaparız size.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Sayın Bakan, size söz vereceğim.
Sayın Bakan, zatıâlinize, Cumhuriyet Halk Parti
si Sözcüsü Sayın Ölçen'in, kürsüden göstermek su
retiyle size izafe etiği beyanlar hakkında, - kabul et
mediğinizi yerinizden işaret ediyorsunuz - doğruluğu
ve yanlışlığı hakkında, bu hususta söz veriyorum.
Rica ediyorum, bu hudutlar içinde kalırsak, mü
nakaşayı uzatmamış oluruz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Geçen sene, zannediyorum 19 Ocak 1976 tarihin
de, Tebliğler Dergisinde çıktığı ifade edilen şey ger
çekte doğrudur.
Kitaplarla ilgili tedbirler mahiyetinde ve bunların
neler olduğuna dair geçen sene Bütçe Komisyonunda,
arkadaşlarımın vaki sualleri üzerine açıklamada bu
lunmuştum.
Okullarda hangi kitapların bulunmasının lâzım
gelip gelmediği hususunda bir tespit yapılmasını rica
etmiştim. O tespitler, bazı taraflarca,
«Kitapların
Yayınlar Genel Müdürlüğüne gönderildiği» tarzında
Sayın Ecevit'e intikal ettirilmiş olacak ki, «Okul ki
taplıklarından, sınıf kitaplıklarından bazı kitaplar çı
karılıyor» diye gayet ağır, gayet sert, doğruluğunun
tespitini dahi yapmak lüzumunu hissetmeksizin bir
konuşma yapmışlardı, ona atfen bu cevap verilmiştir.
O zaman okul kitaplıklarından toplattırılan kitap
ların neler olduğunu daha evvel açıklamıştım. Biz is
temiştik ki, okul kitaplıklarında, Temel Eğitim Kanu
nunun 2 nci maddesinde belirli kılınan fikre açık,
hürriyete açık, geniş görüşe açık, ama edepli, ama
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üslubu yerinde, küfre kapalı, öfkeden uzak kitaplar
olsun. Ama o kitapların içinde öyleleri vardı ki, açık
ça onların miliî terbiyemiz ile bağdaşması mümkün
değildi.
Sokak vitrininde dağıtılabilirdi, sokak vitrininde
olabilirdi, çok seven baba alır, evlâdına verebilirdi;
onlar hakkında söyleyecek bir şeyim yok, ama ders
kitabı değildi.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Ders kitabı
değildi onlar.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu kitaplar daha
mı edepli?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — O kitaplara cevap verildi ve dedik ki:
«Okul kitaplarına millî terbiyemize uygun olmayan
kitaplar girmeyecektir; edep dışı kitaplar girmeye
cektir; millî benliğimize uymayan kitaplar girmeye
cektir; bölücülüğe meydan veren kitaplar girmeye
cektir.» dedik. Bugün de aynı görüşleri savunuyorum,
aynı görüşlerin içerisindeyim. Bunların hepsim söyle
dim.
O tarihte söylediğim şey, 800 ...
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Devlet kita
bı değil onlar. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Ccrİt...
REMZİ ÖZEN (îzmir) — O zaman toplattığın o
kitaplar senin beyanınla toplandı. Felsefe kitabı mı
onlar? Sen bu kitapları okutmaya devam ettirecek
misin, onu söyle.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bilmediğin şeyi konuş
ma be, otur yerine.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — O kitapların hiç birisi toplatılmamış,
hepsi duruyor. Siz her şeyi, beni yanlış biliyorsunuz.
Siz her şeyi dibinden tutuyorsunuz. Siz her şeyi biİmrizam, bile bile, daima hakikatleri kendi siyasî an
layışınıza göre yorumluyorsunuz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, lütfen efen
dim. Karşılıklı konuşmayın, lütfen efendim; lütfen
efendsm, lütfen... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
Sayın Karsu, Sayın Dirik lütfen...
Sayın Ünat Demir lütfen, lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bahsettiğimiz kitabın bu bölümü; 873'
te doğmuş, 936'da ölmüş - tekrar edeyim, 873'te doğ
muş, 976'da ölmüş - Ebuî Hasan Eşarî'nin (Prof.
Ritter yayınlarından) 929 senesinde yayınlanmış...
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ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Görüşme açtınız,
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hikaye mi !
I konuşmalardan sonra son söz miilctvckiiinindir...
okuyor bu adam?
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır...
BAŞKAN — Sayın Karsa...
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, h(Devamla) — Makalât-ül îsiâmiyyîn adlı kitabinden
j tanbul Belediyesi temizlik işçilerinin direnişi ve bele
alınmıştır. Onu da bilmiyorsanız, onu da öğrenin.
diye meclisini işgal etmeleri konusunda gündem dışı
(A. P. sıralarından alkışlar)
konuşması.
I
BAŞKAN — Sayın Mustafa Parlar, gündem dişi
Ha, bir şeyi unutmuşum. Siz, sadece nesillerin de
söz isteğiniz vardı, bayaraa edendim.
ğil, gerçeğin de katilisiniz. Bana göre öylesiniz. Anla
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - - Saym Baş
yışım' odur. Bunu söylemekte de devam ediyorum.
kan, benim bir talebim vardı?
Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo»
I
BAŞKAN — Efendim, tetkik ettiriyorum, henüz
sesleri, alkışlar)
(
zabîîîar
gelmedi.
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Söz istiyorum.
J
Saym Parlar, süreniz 5 dakikadır, hatırlatırım'
BAŞKAN — Sayın Oral Mavioğiu, bar dakika
I efendim.
oturun efendim.
I
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Saym Baş
Sayın Mavioğhı, bu görüşmelerde şahsı adına söz
kan, sayın milletvekilleri;
verme imkânına salıip değilim. İçtüzük Irana imkân
17 Aralık 1976 günü İstanbul Belediye Meclisi,
vermemektedir. Bu vesile ile bir şeyi de açıklamak is
gündemindeki -meseleleri görüşmek içirt toplantıya
tiyorum.
t .
çağrılmışta. İstanbul Belediye Başkanı Saym İsvan,
Sayın Aygün, burada konuşmanızda, bu görüşme
kasıtlı bir tutum sonucu belediye temizlik işçilerine
nin açılmasının usulsüzlüğünden bahsediniz. Sanıyo
Kasım ayı maaşlarını ödemediği için, başkaülan direrum ki, bir hususta zühule kapıldınız. Sanıyorum ki,
ırş hrzîsndmîmîş .ve o gün Belediye Başkanvekîü ve
Sayın Bakan söz istedikleri zaman, gündem dsşı söz
I Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın
istediler, ben de kendilerine gündem dışı söz verdim.
KoiH'in hazîdaclr-ğı bir mizansen sonucu ve DİSK'le
Gündem dışı söz verdiğime göre, İçtüzüğün 60 ncı
işbirliği içinde belediye meclisini işgal ettirmişlerdir.
maddesinin 2 nci paragrafım uygulamak mecburiye
tinde kaldım. Sanıyorum ki, zatîâüniz o anda meş
Bu konu üzerinde Yüce Heyetinize bilgi vermek
guldünüz, Sayın Bakanın beyanını ve benini davetimi
ve konunun taşjdîğı vahameti anlatmak için huzuru
duymadınız. Onun için bu beyanda bulunduğunuzu
nuza çıkmış bulunuyorum.
kabul ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, emeğinin karşılığını almak
Teşekkür ederim.
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Bendeniz söz isti
yorum...
BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, size söz verme im
kânına sahip değilim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakanın geçen seferki konuşmaya cevap mahiye
tinde söz aldığı intibaı ile...
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, bir
hususu belirtmek istiyorum efendim...
BAŞKAN — İmkânı yok efendim.
' ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Belli bir konuda
görüşme açtınız ve gruplara söz verdiniz...
BAŞKAN — Hayır efendim, 60 ncı maddeye gö
re. Tüzük sarihtir,
sadece siyasî parti gruplarına
söz hakkı tanıyor; şahıslar adına sayın milletvekille
rine tanımıyor efendim, tanımıyor.

durumunda olan İstanbul Belediyesinin cefakâr işçi
lerinin maişetleriyle kimsenin oynamaya hakkı yok
tur. Bu çağ dışı tutumun sorumlusunu, bu kürsüden
şiddetle kınıyorum. Bize göre baş sorumlu Saym îsvan'dır. Çünkü, Saysn i'svan, Belediyenin gelirlerin
den işçilerin haklarına öncelik vererek ödemeler yap
ması mümkün iken, siyasî değeri olan yatırımlara
öncelik vererek, işçilerin haklarım arka plana atma
ya çalsşmEştır. Halktan yana olduğunu iddia eden
Saym İstanbul Belediye Başkanı, Belediyeye hizmet
eden ve direniş dışında bulunan personele maaş veri
yor mu? Yoksa, kendisi dahil, bu kişiler maaş alma
dan mı çalışıyorlar? Kamuoyuna bildirirse çok mem
nun olacağız.
Bu bilgilere, Bütçe Plan Komisyonunda Sayın
Maliye Bakanımızın bugün verdiği rakamların ışığı
altında, kesin zaruret görüyorum.
Saym Maliye Bakanı, Devletin, İstanbul Beledi
yesine 1974 yılında 603 milyon, 197S'te 693 milyon
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İstanbul'da da kove 1976 Kasım ayı itibariyle de, 1 151 000 000 yar- j
I
mışacağız.
dun yapmış olduğunu ve ayrıca belediyenin alması
gereken 400 milyon iira parayı da almadığını ifade
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Konuşaca
etmişlerdir.
ğız, konuşacağız.
Şimdi değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, Sa
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz İstanbul'u ce
yın Belediye Başkanı, «Devlet bana yardım yapmı
zalandırıyorsunuz.
yor» derken, kesinlikle bu rakamlar karşısında yalan
AHMET HAŞİM-BENLİ
(Kütahya) — Nasıl
söylemiş bulunuyor. İstanbul'un sorumsuz Belediye
profesör olmuş, hayret.
Başkanı, sunî güçlükler yaratarak, Hükümeti yıprat
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Sayın mil
ma savaşında Cumhuriyet Kalk Partisinin bir yan
letvekilleri,
sözlerime son vermeden önce bir çağrıda
örgütü gibi eylemlerde bulunmayı, halka hizmet et
bulunuyorum; özellikle İstanbul'u temsil etlen mil
meye tercih etmiştir. İstanbul halkının sağlığı île fü
letvekillerine sesleniyorum: Geliniz, politika yapmak
tursuzca oynamaktan çekinrsieyen bu kişi, belediye
uğruna
İstanbul halkının sıhhati ve huzurunu boz
meclisinin işgal edilmesine yeşil ışık yakarak, bir ta
mayalım.
Gclinüz bu büyük kentin sorunlarına çözü
raftan Türkiye'nin yasal meclislerinin işgal edilmesi
mü,
siyasî
çıkarlar, açısından değil; fakat ekonomik,
yollarını açarken, öbür taraftan da siyasî çıkar ey
teknik ve sosyal gerekçeler açısından çözümler ara
lemi için ne ölçülerde sorumsuz davranırlarda bulu
yalım. Bunu sağlamak için Belediye Başkam, Beledi
nabileceğini göstermiştir.
ye Meclisi üyelerimiz ile biz İstanbul milletvekilleri
Değerli arkadaşlarını, hiç kimse kendi kendisini
bir araya gelerek ülke gerçeklerine uygun çözümler
aldatmasın. Bu işgal olayı, Türkiye Büyük MiHet
arayalım, demogoji yapmayahm.
Meclisinin işgalinin bir provasidsr. Bana sebep olan
Bu duygularla hepinize saygılar sunar, bana söz
ları bu kürsüden şiddetle kınıyorum.
verdiği için Sayın Başkana huzurunuzda teşekkür ede
Ben iç barış için, .işçilerin haklarının verilmesi için
rim.
demagoji yapılmasına karşı çıkıyorum. Hepinizi yanunda bu tür davranışlara karşı çıkma savaşına çağı
rıyorum.
BAŞKAN — Sayın Parlar, İ dakikanız kaîdî.
Elinizdeki kâğıdın tamamını
okuyacağınızı zannet
miyorum.
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN — Cümlenizi toparlarsanız iyi olacak.
MUSTAFA
PARLAR
(Devamla) — İstanbul
çöplerinin toplanmamasına sebep olan Belediye Başkanı
hakkında Sayın Başbakana, İçişleri Bakanına ve İs
tanbul Valisine telle müracaat ettim ve kendilerini
bu konuda göreve çağırdım.
Şimdi değerli arkadaşlarım, ben bu telgrafı oku
mayacağım ama burada son olarak sfee bir çağında
bulunacağım.

ABDURRAHMAN EÖKSALOĞLU (istanbul) —
Sayın Parlar, sen söylediklerine inanıyor
musun?
Siz İstanbul halkını cezalandırıyorsunuz,
Belediye
Başikanını ckğil.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlar.
3. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, ortaöğre
timde güdülmekte olan eğitim politikası
hakkında
gündem dışı konuşması:
BAŞKAN — Sayın Özkök, buyuran.
Sayın Özkök, vaktimiz çok geçti, lütfen 5 daki
kayı tecavüz etmeden bitiriniz,
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan,
milletvekilleri;

sayın

Gündem dı*şı konuşmamın konusu ortaöğretimde
görülmekte olan, güdülmekte olan eğitim politikası,
eğitim düzenimiz ve toplumumuzu günden güne artaHAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış kâğıt 1 rak tedirginleştiren sonuçlarıdır. Konu içinde akla
okumayasm.
ilk gelebilecek, liselere, hatta ortaokullara kadar in
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yasalarla kaç yüz
dirilip, sokulan faşist terör hareketleriyse de, bun
milyon memura zam yaptınız?..
lar; çeşitli konuşmalar, sorular, araştırma ve soruştur
MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Arkadaşlar,
ma önerileriyle Meclise getirilmiştir. Bunlar dışında
arkadaşlar özgürlüğün lâfını yapıp da benim konuş
da olsa konunun böyle kısa bir sürede dile getirilme
mama siz mani olamazsınız. Ama oradan konuşma
si olanak dişidir. Bunu biliyorum, ama bugünkü or
ya devam edebilirsiniz, o sizin hakkınızdır. Yakışanı
tam ve tutumda milletvekili olarak başka bir çarem
yapın siz.
J de yoktur.
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Sayın arkadaşlarım, Atatürk, ulusun yüceliş ve
kalkınma girişimlerine başlarken, 1922'lerde şöyle
diyordu: «Eğitim ve öğretimde uygulanacak yön
tem, bilgiyi, insan için fazla bir süs, bir zorbalık ara
cı yahut uygarlık zevkinden çok, maddî yaşamda ba
şarılı olmayı sağlayan pratikte kullanılabilir bir ci
haz haline getirmektir. Ortaöğretimin ereği, ülkenin
gereksindiği çeşitli hizmet ve sanat adamlarım yetiş
tirmek ve yükseköğrenime aday hazırlamaktır.»
Evet, bir toplumda öğretim; üretim amacına yö
nelik olmalıdır. Bunu sağlayamayan bir eğitim siste
mi işlevsiz kalmaya tutsak olur. tşte işe bu görüşler
le başlayan Türk Devleti, eğitim sisteminde bugün
böyle bir duşumla kraşı karşıyadır.
Ülkenin gelişen toplumsal yapısının yarattığı yeni
ihtiyaçları karşılayacak, işe uygun kalifiye insan ye
tiştiren bir eğitim politikamız kalmamıştır. Toplum
sal yapı ile eğitim birbiriyle bağdaşmamakta, belir
li alanlarda geniş çapta aydın işsizliği hüküm sürer
ken, belirli alanlarda da bazı işleri yapacak şekilde
yetişmiş insan bulmakta güçlük çekilmektedir.
BAŞKAN — Sayın özkök, lütfen toparlayın, bir
dakikanız kaldı.
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Hayır Sayın Baş
kan.
Dünyada yeni insandan söz ederken üretken bir
insan anlaşılıyor. Türkiye'deki eğitim sistemi ise, ya
ratıcılığın, üreticiliğin gelişmesine
yardımcı değil,
tersine bunları baltalayıcı, durdurucu özelliklere sa
hiptir. Üretici değil, tüketicidir; yapıcı, geliştirici de
ğil savurgandır.
Bugünkü durumda üniversite kapasitesinin üstün
de yüzbinlerce insan liselerden mezun olarak yüksek
öğrenim kurumlarına dayanıyor. Giremeyenlerin gi
renlere göre çok yüksek olan oranı, ciddî bir tedir
ginlik kaynağıdır ve bu durum, eğitim sürecinin ilk
basamaklarından başlayarak sürüp giden bozukluğu
da görmezden gelinemeyecek bir açıklıkla önümüze
sermektedir.
Üniversiteye giriş konusu, sınıfsal temele dayalı
fırsat eşitsizliğini de ortaya koymaktadır. Büyük şe
hirlerde okuyanlarla, kasabalarda ya da Doğuda
okuyanlar arasındaki eşitesizlik yürekler
acısıdır.
Bundan başka, bir üst eğitim kurumuna devam et
mek, bugün bir hayli para gerektiren özel hocah,
kurslu, dersaneli bir malî girişim haline geldiğinden,
bölgesel farklılığın ötesinde, doğrudan doğruya sı
nıf farkı ve malî güç farkı açık seçik görülebilmek
tedir.
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Bunlara çözüm bulunmamakta, ya da bulunan al
datıcı, avutucu çözümlerle yeni içinden çıkılamayacak
sorunlar yaratılmış olmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, son yıllarda devlet idaremiz
öyle bir hastalık sarmıştır ki, bunun etkisi altında ça
ğın gidişine, güdülmesi gereken eğitim politikalarına,
mevcut plan ve programlara bakmadan, halkın yara
rına olan bir girişim görüntüsü içinde, kocamanca bir
köye bir müdür, bir mühür ve bir tabela ile ortaokul,
herhangi bir kasabaya da bir lise açıyoruz; gittikçe de
sayıları çoğalmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Özkök, lütfen son cümlenizi
söyleyiniz.
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
Buradaki anadüşünce ve amaç: «Orası bize oy ver
miştir, ona böyle bir ödül bağışîanmahdır,» ya da,
«Oy vermesi için bir tabela, bir mühür, bir müdürle
açılan okulla aldatılmalıdır.»
Bu, halk yararına bir girişim değildir, tersine hal
kın zararmadır.
Sayın Başkan, yanhş bakmış olacaksınız; ben saatıma baktım, daha 3 dakikam var.
BAŞKAN — Aman Sayın Özkök, sizin saatiniz çok
ağır işliyor öyle ise.
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Hayır efendim, çok
ciddî; o saata da baktım.
BAŞKAN — Peki.
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Liseler, >ocası ve
aracı tam da olsa, inşam sadece yükseköğrenime ha
zırlayıcı klasik okullardır; yükseköğrenim basama
ğıdırlar. Lise çıkışlılar, küçük memurluktan başka
bir iş tutamazlar, bir iş de bulamazlar. Bir köylü,
küçük bir esnaf, bir işçi, çocuğunu ortaokulda, lisede
öküzünü, tarlasını satarak, varım yoğunu ona bağla
yarak büyük masraflarla okutur. Mühendis, doktor,
hâkim ya da bir subay olsun ister; ama bir müdür,
bir mühür ve bir tabeladan başka öğretmeni ve hemen
hiç bir aracı olmayan okuldan gelen yüzbinlerce öğ
rencinin üniversiteye giremeyerek sokakta kaldığım
bilmez. Çocuğu ile arası açılır, çocuk eve dönemez.
Böylece biriken tedirgin kitleler, kötü niyetlilere ze
min olurlar, anarşi bundan doğar, rejim tedirginliği
de bundan olur. Bu durumda, ortaokullarla liselere
harcanan masraflar çoğunlukla boşa
gitmektedir.
Bundan ötürü de bugünkü eğitim sistemimize savur
ganlık eğitimi diyebiliriz.
Gençlerin en verimli çağları, ana babaların ve
Devletin tüm harcadıklarının sonucu savrulmuş ol-
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maktadır. Halbuki sayın arkadaşlarım, bugün Tür
kiye'de tüm yaşamın ve iş- alanlarının yüsbinlerce
meslek adamına ihtiyacı vardır. Köyde, kentte kesi
len elektrik, akmayan su, yürümeyen trafik, işleme
yen telefon, güvencesiz yapılar ve bir türlü geîlşsmeyen tarım, hep bu orta meslek adanınım yctiştirilememesinin sonucudur. Millî Eğitim yetkilileri, yetki
li eğitim kuruluşları, apaçık göze çarpan bu sorunla
ra değinmemekte ve âdeta kendileriyle ilgili olduğu
nun farkında bile görünmemektedirler.
Eğitim Bakanlığı, bugün hemen bütün okulları^
yurdun kalkınmasına elverişli insan yetiştirir hale
sokacak yerde, cephelere bölücü, sömürgen, çıkarcı
bir düzenin koruyucusu, saldırganlar, militanlar ye
tiştiren faşist örgütler haline getirmiştir. Bu bakanlığa
artık ulus yararına kalkınmayı amaçlayan eğitim yap
tıran bir devlet kuruluşu olarak bakılamaz. Eğer yurt
ta bir şeyler iyi değilse, işler iyi gitmiyorsa sorumlu
su ilk olarak Eğitim Bakanlığıdır. Demek ki o, işler
için yeterli nitelikte adam yetiştirmemiştir.
O halde, bugünkü eğitim sistemimizle yalnız kapı
kulu olma durumuna sokulan tüketiciler, asalaklar
yetiştirip Türkiye'yi sömürücü ülkelerin, mutlu azın
lıkların pazarı durumuna sokmaktan vazgeçip başka
şeyler için titreyeceğimize, bu uğurda titreyip ken
dimize gelmek, Atatürkçü eğitime dönerek toplumu
muza özgü halkçı, üretici, lâyik, devrimci ve atılım
cı, halktan yana gerçek ulusal bir eğitim düzeni kur
mak zorundayız.
Millet Meclisi olarak da, ilkokullardan sonra he
men meslek eğitimine yönelmek, eğitim politikamızı
buna göre düzeltmek, plan ve programlarımızı buna
göre düzenlemekle yükümlü bulunduğumuzu hatır
latır, yetkilileri ve sorumluları bu uğurda uyarmak
ister, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök.
4. — Ağrı Milletvekili
Cemil Erhan'ın, Van ve
çevresinde meydana gelen depremin Ağrı İli ve Di
yadin ilçesinde yaptığı hasarla kayıplara
yeterince
ilgi gösterilmediği ve alınması gereken tedbirler ko
nularında gündem, dışı konuşması.
BAŞKAN — Saym Erhan buyurunuz.
CEMlL ERHAN (Ağrı) — Sayın Başkan, saym
milletvekilleri;
Bugün huzurlarınıza getirmek istediğim konu, böl
gemin geçirdiği son acılı afet sonrasında, görevlile
rin, sorumluların, kendilerini sorumlu sananların, bu
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sorumluluklarını ne dereceye kadar yerine getirdikle
ri konusudur.
Son afette, merkez Çaldıran olmak üzere, Van
İlinin üçe ve köylerini etkileyen deprem, Ağrı İlimi
zin de Diyadin ilçesinde yaraları hâlâ sarılamayan
kayıplara yol açmıştır.
Diyadin ilçemizde, depremin kesine en yakın so
nuçları şöyledir: 131 ölü, 594 yaralı, 200 büyükbaş
hayvan, 2 500 civarında küçükbaş hayvan kaybol
muştur. Can ve sıhhat kaybı bu sayıda iken, yaşa
yanların durumu, yaşamamayı yeğleyecek kadar içler
aeıssdır.
784 ev tamamen yıkılmış, 1 062 ev ağır hasar
görmüştür. Geri kalan konutlar tamamen, resmî ta
birle, hafif hasarlıdır.
Bölge konutlarının özelliği, kullanılan malzemenin
ilkelliği gözönünde tutulursa, bu az hasarlı konutlar
da oturabilme olanağının kalmadığı açıktır.
Dedebulali ve Yokupınarı köylerimiz
ortadan
kalktığı gibi, 41 köy ünitemiz ağır hasar görmüş
tür.
Diyadin bölgesine yapılan yardımlar şöyledir:
Kars ve Erzurum vilâyetlerinin gönderdiği 500 çadır,
Kızılay'dan 750 çadır, İmar ve İskân Bakanlığından
500 bin Türk Lirası.
Diğer bütün yardımlar mahallî olmuştur.
Türkiye'den olduğu kadar, dünya devletlerinin
birçoğundan Van'a yardım yağmasına karşın, Diya
din ilçemize sadece 36 kutup tipi çadır gönderilmiş
tir.
İnsanlar, maddî yardımlar kadar manevî yardımlarada muhtaçtırlar. Ağrı Vilâyeti, Türkiye Cumhuriyeti
haritasında yokmuş ve de Diyadin ilçesinde sanki
Van'ın Erciş ve Özalp ilçelerinden daha az can kaybı
ve hasar olmuş gibi unutulmuştur. Gerek Türkiye
radyolarında, gerek TV ekranlarında, gerek sorumlu
ların beyanlarında ve de muhterem basınımızda, ka
muoyuna Diyadin ilçemizle ilgili haberlere yer verilnıeyişi, üzülerek belirtelim ki, yöre halkının acıları
na bir yeni acı daha eklenmiştir.
Depremin ilk günü, daha önce Doğubeyazıt'da
meydana gelen depremde olduğu gibi, Doğubeyazıt
Mekanize Tugay Komutanı anında âfet bölgesine ye
tişmiş, tamamsyîe harap olan Dedebulak ve Yoku
pınarı köylerinde seyyar mutfak kurmak ve sıcak ye
mek vermek imkânının felâketzedelere bahsetmiştir.
Tugay Komutanına, vazife anlayışı sınırlarını aşan
içtenlikti çalışmalarından dolayı, hemşehrilerim adı
na şükranlarımı iletmeyi borç biliyorum.
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Zor günlerde, halkın hissetmek istediği DeVîet gü
cü, bir bakanlığın birim Türk Lirası ile yaptığı ku
lağa hoş gelen yardımlarla oluşturulamaz, hissettirilemez. 1 200 çadır postalanması da açıkta kalanları
barındıramadığı gibi, ileride barınabilecekleri güven
cesini de vermez.
Her şeyini kaybeden insanlara organize edilmemiş
para ve aynî yardımlar, ancak yolsuzluk iddialarına
temel olur. Devlet otoritesine güveni, uygulamalar
belirler. Diyadin bölgesindeki uygulama, yukarıda
arz ettiğim iki kalem yardımdan ibarettir.
Bölge halkının çalışma gücü olanların ümit ve
ren, sayın Çalışma Bakanının,, yabancı ülkelere gön
derilecek işçilerde felâketzedelere öncelik tanınacağı
beyanları, uygulamada da bu yöremiz halkına her
hangi bir kolaylık gösterilmemesi, diğer ilçelerdeki
kontenjan sayıları belirlenerek Diyadin ilçemizin sa
yın Çalışma Bakanımız tarafından unutulmuş olması,
felâketzedelerin güven duygularım bir daha karartmıştır.
Resmî kuruluşlarca toplanan yardımların tek el
den toplanarak, dağıtım bu organ aracılığı ile gerçek
sahiplerine dağıtılmalıdır. Diyadin ilçemiz, yapılan
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yardımlardan payına düşenden mahrum bırakılma
malıdır. Yeter derecede kutup tipi çadırları acilen
gönderilmelidir. Mevsim, ağır kış şartlarına doğru
hızla giderken, geçimi hayvancılığa bağlayan halkı
mıza, hayvanlarını barındırabilecek barınakların ya
pılmasına hız verilmelidir. Köy yollarının kapanması
mukadder olduğundan, yeni felâketleri önlemek ve
karla mücadele için yeteri kadar araç ve gereç dep
rem bölgesinde bulundurulmalıdır. Deprem bölgesi
ile ilçe merkezinin uzak oluşu nedeniyle birkaç köy
merkez alınarak haberleşmeyi temin için telefon şe
bekesi öncelikle çektirilmelidir.
Liseyi bitirip de üniversite ve yüksekokula gire
meyen ve sayısı çok az olan felâketzede kardeşleri
mizin üniversite veya yüksekokullara devamım müm
kün kılacak bir kararın ivedilikle çıkarılmasını sayın
yetkililerden talep ediyoruz.
Sayın Hükümetin bu konuîain dikkate alınmasını
dilerken, insanların, fcdfe böyle acık insanların gere
ken güvencelere kavuşturulmalarını en az benim ka
dar istediğiniz inancıyla saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erhan.
Gündeme geçiyoruz.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Adana Milletvekili Battal Koksal'in, Ada
let Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi.
(4/242)
.
.
BAŞKAN — Komisyondan istifalar vardır, oku
tuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa
ediyorum. Gereğini saygı ile arz ederim.
Adana
Battal Koksal
BAŞKAN —
2. — Çorum
yasa Komisyonu
si. (4/243)'
BAŞKAN —
rum!:

Bilgilerinize sunulur.
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Ana
üyeliğinden çekildiğine dair önerge

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm; Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/244)
BAŞKAN
rum:

Diğer bir önerse vardır, okutuyo-

Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar - Ulaştırma
ve Turizm Komisyonundan istifa ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Antalya
Faiz Şarlar

Diğer bir önerge vardır, okutuyo

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan is
tifa ediyorumi
Bilgilerinizi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Çorum
İhsan Tombuş

4. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Dışiş
leri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/245)
BAŞKAN
rum:

— 267 —
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Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Dışişleri Komisyonundan is
tifa ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Konya
Faruk Sükan
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
5. — Kahramanmaraş
MiHetvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
dair önergesi. (41246)
BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, okutuyo
rum:
Millet Meclîsi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan isti
fa ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Kahramanmaraş
AH Zülfkâroğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — Denizli Milletvekili
Hasan
Korkmazcanın,
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi.
(4/247)
BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, okutuyo
rum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyonundan
istifa ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini saygı ile arz ederim.
Denizli
Kasan Korkmazca»
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
7. — Gümüşhane
Milletvekili Turgut Yücel'in,
Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/248)
BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, okutuyo
rum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Bütçe - Plan ve Bütçe Karma Komisyonundaki
görevimden istifa ediyorum.
Bilgi edinilmesini ve gereğine emirlerinizi rica
ederim.
Saygılarımla.
Gümüşhane
Turgut Yücel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Yabancı
ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmalarına ilişkin ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi. (2/428, 4/252)
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BAŞKAN — Şimdi, İçtüzüğün 38 nci maddesine
göre gündeme alınması talebiyle verilmiş bazı öner
geler var, onları okısiup oylarınıza sunacağım.
Şimdi okutacağım önerge, geçen birleşimde üze
rimle görüşülme yapılmış; fakat tam oylanacağı sı
rada ekseriyet bulunmadığı için oylama imkânı oteıamıştı. Şimdi okutup tekrar oylarınıza arz edeceğim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Yabancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmaları
na ilişkin yasa önerim (2/428) İçişleri Koalisyonunda
kabul edilerek 19 . 3 . 1976 gününde Adalet Komis
yonuna gönderilmiştir. Aradan altı ay geçmiş olması
na rağmen bu önemli yasa önerisi ele alınmamıştır.
Komisyonda 45 gün içimle sonuçlandırılmayan yasa
önerimin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince doğru
dan gündeme alınmasını saygılarımla öneririm.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker.
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
9. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in,
kamu görevlilerinin tayinleri hakkındaki kanun tekli
finin doğrudan
doğruya gündeme
alınmasına dair
önergesi. (2/637, 4/253)
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin ta
yinleri hakkındaki kanun teklifimiz havale edilen ko
misyonlarda süresi içinde görüşülmemiştir. Teklifimiz
Millet Meclisi gelen kâğıtlar listesinin 15 . 6 . 1976
tarihli nüshasına alınmıştır. Aradan İçtüzüğe göre
geçmesi gereken süreden çok daha fazla zaman geç
miştir.
Meclis İçtüzüğünün 38 nci maddesine göre tek
lifimizin gündeme alınabilmesi için gereğini emir ve
müsaadelerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Manisa Milletvekili
M. Gündüz Seviîgen
BAŞKAN — Önerge hakkında ilgili komisyona
haber verilmiştir.
M. G Ü N D Ü Z SEVİLGEN (Manisa) — Sayın
Başkan, önergemin lehinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Önergenin lehinde sayın Gündüz
Seviîgen, buyurunuz efendim.
M. ' G Ü N D Ü Z
SEVİLGEN (Manisa) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri;
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Kamu görevlilerinin tayinleri hakkındaki kanun
teklifimizi Yüksek Başkanlığa 10 . 6 .1976 günü
takdim etmiştik. Teklifimiz, 15 . 6 . 1976 tarihîi
«Gelen Kâğıtlar» listesinde zikredildiği veçhile; Ana
yasa, MsEî Savunma, îçişleri ve Plan komisyonlarına
havale edilmişti. Bugüne kadar ilgili komisyonlarda
görüşülmediği cihetle, bu kere İçtüzüğün 38 nci mad
desine göre Meclis gündemine alınmasını temin için
önergemizi takdim etmiş bulunuyorum.
Ba teklifimiz, ksrnu görevlilerinin tayiııîeriyîe il
gili kararnameler halikında bugüne kadarki tatbikat
tan fazla bazı hususlar getirmektedir. Bugüne kadar
ki tatbikat, 1961 Anayasası hükümleri hilâfına cere
yan etmektedir. 4 ncü dereceden bir devlet memu
runun tayini ve nakli kararnamesi bile Cumhurbaş
kanının imzası ile mer'iyete girmektedir. Halbuki
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasanın 97
nci maddesinde gösterilmiştir. Bu görev ve yetkiler
arasında, hükümetlerin bazı tayin ve nakil kararna
melerini imzalayıp ilân etmek zikredilmemiştlr. Yal
nız, «yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcileri
ni gönderir» denilmektedir. O halde Anayasa, devletin
başı olan Cumlrarbısşkanınm sadece yabancı devlet
ler nezdindeki Türk Devleti temsilcilerini tayin ede
bileceğini hükme bağlamıştır. Bunun dışında, Anayasa
nın diğer bazı maddelerinde kanunların ve tüzüklerin
Cumhurbaşkanınca yayımının hükme bağlanmış olma
sı ve meselâ Genelkurmay Başkanının da Cumhurbaş
kanınca atanacağı hükmüne rağmen, Anayasanın hiç
bir yerinde, bazı devlet memurları ve kamu görevlileri
nin nakil ve tayinlerinin Cumhurbaşkanınca imzalana
rak yayımlanacağı kaydı yoktur. Demek ki, Anayasa bu
tasarrufa, esasen icrada sorumluluğu yüklenen hükü
mete bırakmaktadır. Bu meselede hiçbir sorumluluğu
olmayan Cura hur başkanının^ hükümetin nakil ve ta
yin tasarruflarında imzasını istemek Anayasanın es
prisine aykırıdır. Anayasanın 98 nci maddesi, Cum
hurbaşkanının kendi kararlarında bile Başbakanla
ilgili bakam sorumlu tutmakta, Cumhurbaşkanını ken
di kararlarından bile sorumsuz tutmaktadır. Hal böy
le iken, tamamen hükümet sorumluluğu altında yü
rümesi gereken yargı karşısında bu tasarruflarından
doüayı Cumhurbaşkanının dışında taraf kabul edilen
hükümetin nakil ve tayin tasarruflarında Cumhur
başkanının imzasına gerek yoktur.
1961 Anayasasından evvel meriyete girmiş olan
bası bakanlık, genel müdürlük ve diğer kamu kuru
luşlarının kendi kuruluş kanunlarında bu tip tayin ve
nakil işlerinde Cumhurbaşkanının imzasının aranma
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sı keyfiyeti, mevcut Anayasamn bu esprisine ayları
olduğu gibi, 1961'den sonra çıkan kuruluş kanunla
rı da Anayasanın bu esprisini düşünmeden, evvelkiler
örnek alınarak tedvin edildiği.için, aynı şekilde Ana
yasanın bu esprisine aykırıdır. Esasen, tatbikatta bu
keyfiyet icranın işimi güçleştirmekte ve zaman kaybı
na sebep olmaktadır. Hükümetin beraber çalışacağı,
icra salâhiyetini kendilerinin vasıtasıyle kullanacağı
devlet memurları kamu görevlilerini nakil ve tayin
ederken, nasıl ki sorumluluğu başkaları iîe paylaşmı
yor, o halde yetkiyi de başkaları (İle paylaşmamalıdır.
Cumhurbaşkanı, bir devlet memuru veya kamu gö
revlisinin nakil veya tayin kararnamesini imzalamaz
ve bu sebeple hükümet gerekli değişiklikleri yapamaz
sa, bu sebeple bazı kamu görevlileri layüsel harekete
başlarlar ve hükümet icra salâhiyetini o noktada kullartamrzsa, bunun sorumlusu kim olacaktır? Bu hal.
hükümetle tatbikatçıların arasını açar ve tatbikatçılar
Cumhurbşkanları nezdinde bazı şefaatçiler aramaya
brşterîar, çoğu zaman da bulurlarsa, o zaman hükü
metten «Bazı hizmetleri niye programına göre yapa
mıyorsun» diye hesap sormaya kimsenin halikı ola
maz.
O halde, icrayı bu meselede serbest bırakmak ge
rekmektedir. Kanun teklifimiz bu maksatla hazırlan
mıştır.
Teklifimisin 1 nci maddesinde, vilâyetlerde dev
leti temsil etmekte olan valiler ile önemine binaen
kuvvet komutanları ve Anayasanın 97 nci maddesin
de zikredilen elçilerin nakil ve tayinlerinde Cumhur
başkanının imzasının aranacağı;
2 nci maddesinde, düğer memur ve kamu görevli
lerinin nakil ve tayinlerinde Cumhurbaşkanının imza
sının aranmayacağı;
3 ncü maddesinde de, bu kanunun 1 ve 2 nci mad
desine aykırı hüküm ihtiva eden diğer kanunların
mevzu ile ilgili hükümlerinin yürürlükten kalkacağı
hükme bağlanmak istenmektedir.
Muhterem milletvekilleri, teklifimiz ayrıca Devlet
Reisinin bu tip basit meselelerle meşgul edilmesini de
önlemekte, o yüce makamdaki kişinin çok daha mü
him memleket meselelerini düşünmesi ve onlarla meş
gul olmasına da imkân sağlamaktadır, öyle ya, Cum
hurbaşkanının meselesi, elbette 4 ncü dereceden bir
kamu görevlisinin nakil ve tayiniyle meşgul olmak olmsmalıdır, onun meşgul olacağı çok daha büyük me
seleler vardır.
Önergemize müspet oy kullanır ve teklifimizin ka
nunlaşması için ba ilk merhalede imkân sağlarsanız,
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esasen kendilerinin de çok büyük bir ihtimalle rahat- II Meclislerin ara vermeden sonra 1 Kasım 1976 tari
sız olduğu bir meseleden Cumhurbaşkanını da kur
hinde tekrar toplanmalarını müteakip da elli günden
tarmış olursunuz.
fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, tasarı üze
Bu ümit ile önergemiz lehinde oy kullanmanızı is
rindeki çalışmalarını neticelendirmemiştir.
tirham eder, Yüce Heyeti saygılarımla selâmlarım.
Tasarı, gerekçesinde etraflı olarak açıklandığı üze
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
re, her geçen gün bir afet halini alan trafik kazala
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Scviîgen.
rının haddi asgariye indirilmesi için alınması zaru
Önerge hakkında başka söz isteyen?.. Yok.
ret haline gelen ve geciktirilmeye tahammülü kalmaÖnergeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. I yan çok önemli bazı konuları süratle çözüme bağla
(Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in önergesi
mak maksadıyîe hazırlanmıştır.
tekrar okundu)
Bütün ilgililerin intacını sabırsızlıkla beklediği ve
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kaba! et
kamuoyunun hassasiyetle takip ettiği tasarının görüş
meyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim.
melerinin ikmali ile bir an önce kanuniyet iktisabında
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Efendim?..
büyük bir zaruret bulunmaktadır.
BAŞKAN — Ksibuî edilmiştir efendim.
Tasarıyı görüşmekte olan Bayındırlık, İmar, Ulaş
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
tırma ve Turizm Komisyonu bir alt komisyon kura
kan, Anayasa hükmünü burada önergeyle nasıl oyîarak, tasarı metnine alınmasında bugün için zaruret
yabliirsiniiz, bunu anlayamadık.
bulunmayan diğer hususları da kapsama alacak şcBAŞKAN — Efendim, Anayasa hükmünü oylamı- jI kilde iyiniyetle ve fakat tasarının getiriliş maksadını
aşan birtakım ilâvelerle tasarıyı genişletme yolunda
yoruz. Bir kanun teklifinin gündeme alınmasını oylu
sürdürdüğü çalışmalar yüzünden sonuç alınması ge
yoruz Sayın Alpaslan.
cikmiş, bu sebeple İçtüzüğün komisyonlara tanıdığı
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Anayasaya
azamî süre geçmiş olmasına rağmen, netice alınma
aykırı efendim.
?
I mış bulunmaktadır.
BAŞKAN — Efendim, müzakereye geldiği za
Yukarıda arz olunduğu gibi, öngördüğü hususların
man, Anayasaya aykırı ise reddedersiniz.
vakit geciktirilmeksizin kanunlaşıp uygulanmasjyle ce
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İçtüzüğün 39
zalarda caydırıcılık ve kontrolda müesseriyet getirerek,
ncu maddesi gereğince Anayasa Komisyonunda görü
afet halini alan kazaların önlenip, trafik keşmekeşinin
şülmesinde çok yarar var, dikkatlerinize arz etmek I bertaraf edilmesinde büyük katkısı olacağı muhakkak
için söylüyorum.
o?an tasarının bir an önce kanuniyet kazanmasmda10. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün, 6085
ki zaruret dikkate alınarak, beş ay önce Meclise su
sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddele
nulan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
rinin değiştirilmesi, iki ek madde ile altı geçici mad
misyonunda müzakeresi henüz bitirilemeyen tasarının,
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısının doğrudan
Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (1/470,
doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınarak
4/254)
görüşülmesinin sağlanmasını arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Bir önerge var, onu da okutuyorum
Saygılarımla.
efendim :
^
I
Oğuzhan Asiltürk
Millet Meclisi Başkanlığına
İçişleri Bakanı
Bakanlığımızca hazırlanıp Başbakanlıkça 15.7,1976
BAŞKAN — Sayın Bakan, lehinde söz istiyorsu
tarihinde Millet Meclisi 'Başkanlığına sunulan 6085
nuz,
buyurun.
sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddele
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
rinin değiştirilmesi, iki ek madde ile altı geçici mad
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısının başta Ba
rım;
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm olmak üzere,
Sarsıyorum ki, aslında lehinde konuşmama da ge
sırasıyle İçişleri, Millî Eğitim, Adalet ve Plan ko
rek
yok. Tasarıyı, Hükümete mensup partilerin müş
misyonlarında incelenmesi tensip olunarak tasarı Baş
tereken sevk ettikleri, sayın muhalefet partilerimizin
kanlığınızca Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
genelbaşkanlannm da tasvip ettikleri nazarı itibara
Komisyonuna tevdi olunmuştur. Adı geçen Komis
yon, tasarının kendisine tevdiinden itibaren b?ş ay, [| alınırsa, ben, aslında burada usulen, kısaca birkaç
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cümle ile tasan hakkında malumat vermekle iktifa
edeceğim.
Değerli arkadaşlarım,
hepimizin şikâyet ettiği
trafik kazalan, maddî bakımdan milyar ölçüsünde,
yılda milyara varan ölçüde maddî hasar meydana ge
tirmektedir. 1963 yılında 12 bin kaza olurken, 10 yıl
sonra (1973'te) 36 bin kazaya çikmışızdır. Yine 1963
yılında 2 400 olan ölü miktarı maalesef yine iki mis
line, 1973 yılında, 3 yıl öncesi itibanyle 4 4Sl'e çık
mıştır.
Yaralı miktannın ise 1973 yılında 22 800, 1976 yı
lında 30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, diğer memleketlerle de kıyas
edersek, Almanya'da aşağı - yukan % 01; bin araca
bir kaza isabet etmekte, maalesef Türkiyemizde bu
nun on misli, % 1 olmaktadır. Almanya'da % 01,
Belçika'da % 01, Danimarka'da % 01'den az, Fran
sa'da % 01'den az, Holanda'da % 01'den az, îtalya'
da yine % 01'den az olan bu kaza miktarı maalesef
Türkiye'de bütün Avrupa ortalamasının on mislin
den fazladır.
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sürdürmekle beraber, Türk parasının değerinde son
| 15 yıl içerisinde meydana, gelen düşmeler sebebiyle
trafik para cezaları da bugün için uyarıcı, yeni suç
işlenmesini önleyici ceza niteliğini büyük ölçüde kay
betmiştir; Komisyonun raporunda bunlar da vardır.
Esasen, Mîllet Meclisinin 22 Ocak 1970 tarihin
de 409 no lu kararla kurduğu Meclis Araştırma Ko
misyonunun araştırmaları sonucu Yüce Meclîse sunaj rak kabul edilen raporun tedbirler bölümünün 17 nci
' maddesinde de aynen ibare şudur:
j

«Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en yük
sek oranı teşkil eden şoför ve sürücü kusurlarının
azaltılabiimesiııin, müessir bir ceza tatbikatıyle müm
kün olabileceği ve bugün yürürlükte bulunan Trafik
Kanununda gösterilen cezaların azlığının bu aksak
lığı meydana getirdiği ve dolayısıyle trafik cezalanmn
günün şartlarına uygun seviyeye çakarılmasınm zo, runlu bulunduğu» şeklinde tavsiye mevcuttur.

Değerli arkadaşlarım, 1961 - 1970 yıllan arasın
da tablodan sadece 1972 yılma ait kazalar ve sebepleri
Değerli arkadaşlarını, esasen Türkiye Büyük MJI- '• hakkında; kazaların °/0 66,6'sım araç kullananların
meydana getirdiği, onların sebep olduğu; yayaların
let Meclisinin, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
% 24,3 kazaya sebep olduğu, yolculânn % 1 oranında
teşkil ettiği Meclis Araştırına Komisyonu, Türkiye'
kazaya
sebep olduğu, araçların % 6,5 oranında kazaya
de meydana gelen trafik kazalarının artış sebepleriyle
sebep
olduğu,
yol arızalannın ise °fQ 1,6 oranında
önleme çareleri konusunda düzenlediği ve Millet
kazaya
sebep
olduğu
görülmektedir.
Meclisinin üçüncü dönem üçüncü toplantısında ka
bul ettiği raporda da şunlar vardır: «Meydana gelen •
Değerli arkadaşîanm, üç
cümleyle de, tasarıda
trafik kazalarının hemen hemen hepsinin şoför ve sü
beîii başlı değişiklikler nelerdir, onlan arz etmek is
rücülerin trafik nizam ve kurallarına uymamasından
tiyorum.
ileri geldiği tespit edilmiştir. Yoldan faydalananların |
1. — Kayıt ve tescile tabî araçların teknik mua
trafik konusunda eğitimsiz oluşları, şoför ve sürücü
yeneleri yeni bir esasa bağlanmakta, Emniyet Genel
lerin, bu konuda ihtisas ve tecrübeye sahip devletin
«
murakabesi altında bulunan şoför eğitim okullannça
Müdürlüğüne bağlı bir birim meydana getirilmekte
yetiştirilmeleri» istenmiştir.
ve bu birimin teknik cihazlarla, bütün Avrupa'da ol
duğu gibi bu kontrolleri yapması istenmektedir. TaBu raporda; şoför olacakların her şeyden önce
• sarı bunu öngörmektedir.
şoförlük öncesi standart eğitimlerinin sanat enstitüsü
İkinci bir husus; şoför ve sürücü ehliyetnamelerive okullarında yapılması ve şoförlerde bir trafik duy 1
nin verilme işini daha uygun ve mütekâmil şartlara
gusu, trafik güvenliği, trafik karakteri yaratacak sis
, bağlamakta ve ehliyet almak için, Yüce Meclisin kur
teme gidilmesi gerektiği bu ifadelerle öne sürülmüştür.
duğu komisyonun tavsiyesine paralel olarak, Millî
Raporun. «Tedbirler» bölümünün dördüncü madde
Eğîtim Bakanlığına bağh şoför okul ve kurslanndan
sinde, «şoförlük öncesi standart eğitimin Millî Eği
mezun olma mecburiyetini getirmekte. Yalnız buraya
tim Bakanlığınca ele alınması» Yüksek Meclisleri. devamı mecbur kılmamaktadır.
nizce kurulan komisyonda da kabul edilmiştir.
I
Herhangi bir yerde şoförlüğü öğrenen, araba kul
Değerli arkadaşlarım, ayrıca 6085 sayılı Kanunun
lanmayı öğrenen kimsenin bu okullara sadece müra
bazı maddelerini değiştiren ve 1961 yılında yürürlü
caat ederek sertifika alması mümkündür.
ğe giren 232 sayıh Kanunla idarî peşin para cezalan !
Tasarı bunu getirmektedir ve böylece sertifikayı
şeklinde getirilen trafik para cezalan sistemi, uygu
bize ibraz eden şahsa, hiç başka bir şey söyîenmeklanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar etkisini
sizin doğrudan doğruya ehliyeti verilecektir.
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Yine Komisyonun tavsiyesine uygun olarak, bu
gün için gülünç olabilecek miktarlardaki cezalar, gü
nün icabına uydurulmakta, ihlâl edilen
kaidelerin
önemine göre, 50 liradan başlayarak 1 000 liraya ka
dar para cezası, kaidenin ihlâlünin ehemmiyetine gö
re getirilmektedir. Bazı suçlar için de 15 günden 6
aya kadar hapis cezası verilebilmesi yine hükme bağ
lanmaktadır, adîî bir imkân bakımından.
Değerli arkadaşlarım, bir diğer husus; şimdi şeh
rin ana caddelerinden birine, meselâ Meclisimizin
önündeki kavşağı tıkayacak şekilde bir arkadaşımız
arabasını bıraksa, kilitlese ve çekse gitse, ona ceza yaz
ma imkânı yoktur mevzuata göre, ancak ona bir çekici
göndeririz, arabayı çektiririz, trafik parkına götürürüz.
Trafik parkında olması dolayısıyla orayı işgal etmek
ten dolayı bazı cezalar yazarız. Mevzuat, plâkaya ce
za yazmaya imkân vermemektedir. Bu, büyük bir ek
sikliktir. Bu bakımdan bu tasanda bu da önlenmek
tedir. Kimse plaka sökemcz, bu, Bakanlığımızca ta
mimlerle, dcfaatle tamimlerle teşkilâta duyurulmuş
ve plaka şokenle? hakkında da şikâyet üzerine işlem
halen de yapılmaktadır. Plaka söktürme işini önledi
ğimizi zannediyorum. Eğer münferit bazı hadiseler
varsa., onun da üzerine gideriz; ama trafik suçuna,
kendisi arabada olmadığı bir zamanda işledikten son
ra, kendisinin trafik suçu işlediği belirlenen kimseye
ceza yazma imkânı olmamaktadır. Bu tasarı bunu
da önlemektedir.
Değerli arkadaşlarım, bir diğer husus': İdarî ve
adlî tasarruflarla şoför ve sürücünün ihlâl ettfği kai
delerin ağırlığı ve tekerrürü hali dikkate .alınarak, eh
liyetnamelerin 10» günden 2 aya kadar muvakkaten
geriye alınmaları imkânı getirilmiştir. Bu, trafik po
lisinin direkt olarak yapabileceği bir iş değildir. Bu
husus, emniyet müdürünün teklifi, valinin onayı ile
ancak kesinlik kazanabilmekte, ayrıca mahkemelerin
3 gün içerisinde hükme bağlaması da esas olarak ge
tirilmiş ve böylece işin sürüncemede kalması da ön
lenmiş olmaktadır.
'. Ayrıca, mahkemelerce, ehliyetlerin 1 yıldan aşağı
olmamak üzere geçici veya temelli geriye alınabilme
si de, yargı organına tasarıyla getirilen bir imkân
dır.
Son bir husus değerli arkadaşlarım; kayıt ve tes
cilli vasıtaların teknik ve hukukî değişikl'Ideriyîe şo
för ve sürücülerin işledikleri suçları daha iyi takip
edebilmek ve gereken her türlü tedbirin ahnmasinı
süratle sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü bün
yesinde bir «Merkez Kayrt - Tescil ve Ehliyet Sicil»
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ünitesi kurulacaktır. Kompüterlerle çalışacak olan bu
ünite, kaideleri ihlâli alışkanlık haline getiren kimoeleri tespit edebilecektir ve böylece buniar hakkında
gereken işlem yapılabilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, bir Kore Savaşında ölen
3 bin şehidimizi nazarı itibara alır, bir yılda Türki
ye'de bunun 1>5 - 2 misli insanın öldüğünü de gözönüne getirirsek, zannediyorum ki, âcil meselelere çö
züm getiren*, sadece âcil meselelere, hayatî meselele
re çözüm getiren; trafiğin her meselesini sihirli değ
nek gibi halletme iddiasında olmayan bu tasarının,
tasviplerinizle G&ucl Kurula inmesini talep etmekte•J'İKV.

Yüce Meclise saygslar sunarım. (Alkışlar).
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAYİNDİRLİK,' İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET EMİN
SUNGUR (fisfeuıbul) — Sayın Başkan, Komisyon
aüîîîa söz istiyorum.
BAŞKAN — Komisyon adına
olduğuna göre
aleyhte istiyorsunuz.
Sayın Çubukça, siz de mi aleyhle istemiştiniz?
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Evet efendim.
Komisyon konuşsun, ondan sonra ben konuşayım.
BAŞKAN — Peki.
Komisyon adına buyurun Sayın Sungur.
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU- '
RSZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET EMİN
SUNGUR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri;
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi, 2 ek madde ile 6 geçici
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonunda in
celenmesi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, ta
sarının Millet MecMsi İçtüzüğünsün 38 nci maddesi
ne göre gündeme alınması isteği karşısında ilgili ko
misyonun sözcüsü olarak bilgi arz etmek işitiyorum.
Değerli arkadaşlarım, söz konusu tasarı 15.7,1976
günü sayın Başbakanın imzası ile gönderilmiş ve ko
misyonumuza intikalinden kısa bir süre sonra, yani
tebligat için gerekli İçfüzük hükmü sağlandıktan son
ra komisyonumuz toplanmıştır; ilk toplamlısını 28
Temmuz 1976 güıtii yapmıştır. 33 üyesi bulunan ko
misyonumuza ancak 7 üye katılmıştır. Çalışmalarda
gerekli çoğunfck sağlanamadığından çalışmaya geçiîeniemi"ş4:ir. Ne var ki, burada.-bir hususu bilhassa be
lirtmek. istiyorum; tasarıyı görüşmek üzere toplantıya
kaülan 7 üyenin 7'si de muhalafcîe mensup milletve-
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killeri idi. Örneğin; bunlardan 5 üye Cumhuriyet
Halk Partisine, 2 üye de Demokratik Partiye men
suptu. Tasarıyı imza edip gönderen koalisyon ortak
larının komisyondaki 17 üyesinden bir tane milletve
kili dahi katılmamış!'!. Sayın Bakan verdikleri bilgide
ve önergede, 5 ay geçtiğinden bahsetmektedir. Tatil
de komisyonların çalışmadığım hepimiz biliyoruz.
Yeni yasama yılının ilk gününde, yani 4 Kasım 1976
günü komisyonumuz tekrar toplanarak tasarının tümü
üzerinde görüşmelere başladı. Bu tasarıya, daha önce
eksik olan genel gerekçe de eklenmişti.
Değerli arkadaşlarım, komisyon üyeleri tasarının
alelacele hazırlanmış olduğunu, ülkemizdeki trafik
sorununu çözüiMİeyemeyeceğim, kamuoyu baskısı ve
binilin ilgisi karşısında bir gösteriş tasarısı olduğu
nu, kamuoyuna selâm tasarısı olduğunu, hatta - mîa!en arz ediyorum - dağın fare doğurduğunu, kanse
rin aspirinle tedaviye çalışıldığını iddia eden arkadaş
larımız çıktı bu tasarı görüşülürken ve bu görüş
meler uzamaya foaşlad». Bunun üzerine, 5 Kasını
1976'da toplanan Komisyonumuz, beş -asiden teşek
kül eden bir altkonıişyon kurdu. Bu altkomisyon,
Türkiye'de söz sahibi kamu kuruluşlarından olsun,
meslek teşekküllerinden olsun, adalet organlarından
olsun, 50 kadar değerli uzmanı dinledi. Sokaktaki va
tandaşı dinledi, sokaktaki şoförü dinledi; bunların en
üst örgütlerinin temsilcilerin! dinledi ve nihayet ko
misyonumuza verilen 2ö'ye yakın rapor ve daha ön
ce Türkiye Büyük Millet Meclisince kurulan, trafik
kazalarım önleme konusunda Araştırma Komisyonu
nun kıymeti! raporlarından da yararlanarak bugünkü
tasarıyı tekrar incelemeye başladı. Çok kısa bilgi ol
sun diye arz ediyorum : Alt komisyon uzun çalışma
lar içinde sekiz toplantı yaptı; yalnız Ivı konuyu in
celemek üzere Bayındırlık Komisyonu dokuz defa
toplantıya çağrıldı, hıspüarm aMısında çoğunluk sağ
landı ve bu konuyu görüştti, Üç tanelinde çoğunluk
sağlanamadı ve bütün, çoğunluk sağlansın veya sağ
lanmasın, katılan üyelerin çoğunluğu yms muhalefet
partilerine aitti.
Değerli arkadaşlarım, bu şartlar aitmda Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu, tasarıyı
büyük değişikliklerle, daha doğrusu halkımızın,' gü
nün şartlarına göre, ihtiyacım karşılayacak değişik
liklerle neticelendirmiş bulunuyor.
Değerli arkadaşlarım, sayın hükümet tasarısının
iki anahedefi vardı. Bunlardan birisi şoför ehliyetna
mesi alma konusunun Millî Eğitim Bakanlığınca açı
lacak kurslardan sağlanması - anahatları ile arz ediyo
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rum - ikincisi ise, cezaların ağırlaştırılması, ağırlaştı
rılması ve yine ağırlaşhrılmasıydı. Halbuki Türkiye'
•Kin, trafik sorunundan önce bir ulaşım sorunu vardı.
Ulaşım sorunu çözümlenmeden, yasada buna uygun
tedbirler alınmadan trafik sorununun çözümlenmesi
ne imkân yoktu. Komisyonumuz değerli uzmanlar
dan aîdığı bilgiye dayanarak bu konuda yeni tedbir
ler getirmiştir ve böylece halkımıza daha yararlı ola
cağı kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlarım, bugün Amerika'da yolca
teşîmacılığının % 27 civarındaki bir miktarı karayo
lunda taşınmaktadır. Türkiye'de ise karayolunda ta
şınan yolcu miktarı genel taşıma içinde % 93'tür.
Bu açdi rakamlar karşısında elbeîteki cezaların
ai'tınlmasıyle mesele halledilemezdi. Ayrıca, Türkiye'
de coğrafî alanın % 99.17'si jandarma bölgesinde
kalmaktadır. Yine Türkiye'de trafik polisinin sayısı
yeterli kontrolü yapamayacak miktardadır.
Avrupa
ülkelerinde bir trafik polisine düşen motorlu araç sa
yısı Türkiye'd;Dk?nin 1/5 veya 1/10'i mertebesindedir.
Bütün bunlara çözüm getirmek' için, Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ülke gerçek
lerine, çağın koşullarına uygun, hükümetlere gerekti
ğinde kanun kuvvetinde kararname yetkisi veren bir
kımun önerisi ile huzurlarınıza gelmek üzeredir. Eğer
33 nci maddeye göre kanun tasarısı dikkate ahnacaksa, Yüce Meclisçe bugün komisyonumuzdan çıkmış
olan tasarının alınması gerekmektedir.
Ba konuda görüşlerimi kısaca arz ettim, hepinize
saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki lehte, iki aleyhte
sliz vermek durumundayım. İki lehte ve iki aleyhle
söz pJmış durumdalar. Zatıâlinize maalesef söz vere
meyeceğim.
lehinde sayın Sükan'a söz verme kararını daha
önce almıştık, bu yüzden sayın Sükan'a söz verece
ğim.
AHMET ŞENER • (Trabzon) — Sayın Başkan,
müsaade ederseniz bir şey soracağım.
BAŞKAN — Buyurunuz.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu komisyondan
bu rapor çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır?
BAŞKAN — Çıkmış efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Ankara) — 38'e göre müracaat edilmiş ondan son
ra çıkmış rapor.
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Eğer çıkmış ise
lehinize olur sayın Bakan.
İLYAS KILIÇ (Ankara) — Komisyon raporu ko
nuşulacak burada.
BAŞKAN — Bir dakika sayın Şener müsaade bu
yurun, arkadaşlar konuştuktan sonra sualinizi sayı»
Bakana soralım, Heyeti Umumiye de duysun; alanız
da görüşmeyi.?!. Teşekkür ederim.
Buyurun sayın Sükan.
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım;

Bu itibarla, artık bu işi geciktirmeyelim, bu dava
ya Meclisimiz gereken ilgiyi göstermelidir ve bu me
selenin bugün halledilmesi lâzun gelir görüşündeyim.
Ümit ederim ki, bütün arkadaşlarım da bu duygu
vo düşünceleri paylaşır.
Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar)
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan.
Aleyhte saym İîter Çubukçu, buyurun.
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Saym Başkaa,
değerli arkadaşlarım;

Trafik konusunda çok şey söylemek lâzım. Tür
kiye'de trafik kazaları millî bir afet, millî felâket ha
lini almış bulunuyor. Trafik konusu bir devlet mese
lesi, millî bir dava halinde. Ama acı hakikat, biz bu
güne kadar her birimiz bu konunun büyüklüğünü, fe
caatini, devlet için zararlarını bildiğimiz halde, me
sele üzerinde Meclis olarak, milletvekilleri olarak
kemâli ile, sorumluluk idraki içerisinde vazifemizi
yapmadığımızı, şahsen (kendimizi istisna kılmadan)
itiraf elmek mecburiyetini hissediyorum.

Sayın İçişleri Bakanının istemi üzerine ve İçtü
zük madde 38'e göre gündeme alınması istenen ko
lluda, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm konıisjcmmriiı bir üyesi olarak, S kişilik Alt Koroisyomın'
da ayrıca üyesi sıfatıyle çalışmış bir arkadaşınız ola
rak görüşlerimi arz edeceğim :

Değerli milletvekilleri, eğer bugünlerde Trafik Ka
nunu tasarısı Heyeti Umumiyeye inmeyecek olursa,
bu tasarının bundan sonra görüşülmesi fevkalâde zor
laşacaktır. Çünkü bütçe müzakeratı başlayacakta?,
Dördüncü Beş Yıllık Plan müzakeratı başlayacakta'.
Ondan sonra ela, Nisandan itibaren de, seçim sathı-.
mailine girilmek suretiyle Meclisler tatile girecektir,
Yine ümitler dağın arkasına kalacak.
Bu itibarla, meseleyi teknik bir mesele olarak mü
talâa etmede^
hatta teknik teferruata
boğmadan
Heyeti Umumiyeye tasarının inmesinde fayda vardır,
zararet vardır, mecburiyet vardır.
O itibarca değerîi milletvekili arkadaşlarım, 'her
halde bugün bu meseleyi halleimem'iz gerekiyor.
Teknik hususlar Komisyonda göraşükh&ş ise ona
göre tedbir sislim, görüşülmemiş ise ona göre karar.
verelim. Meseleyi artık hissî plandan, politik istismar
konusu inüibamı vermekten çıkarmak lâzımdır.
Sayın Babanın verdiği teknik malumat yetersiz
dir, isfeilf: tikler de sathî istatistiklerdir. Türkiye'deki
istatistiklerin ne tarzda hazırlandığı da malûmdur ve
izahtan varestedir. Facia, olduğundan ve gösterildi
ğinden de çok daha büyüktür. İşin maddî tarafının
da ötesinde manevî tarafı vardır, millî devlet haysi
yeti meselesi haline gelmiştir.
Zannetmiyorum ve hiç bir aile •yoktur ki, bir tra
fik kazasından dolayı acısını unutsun, gönîü acı ile,
hicranla, kalp kırıklığı ile yanmamış olsun.

Önce. şuna - saym komisyon sözcüsünün de ifa
de ettiği gibi - gözönündc tutmak lâzun; bu tasan sa
yın Bakan tarafeıdan iyi niyetle hazırlanmış, fakat
çoh aceleye getirilmiştir.
İstanbul'da yayınlanan bir büyük gazetemizin ısrar
la konuyu kamuoyunun gündemine getirmesi üzerine,
îç'şlen Bakanlığı alelacele bu tasarıyı hazırlamış, Mec
lise sevketmiştir. Hem bu, o kadar aceleye gelmiştir
ki, Başbakanlık gönderirken, kanun tasarısı hakkında
ki- genel gerekçeyi unutmuştur. Komisyon ayrıca bu
nu istemiştir,
15 Temmuz 1976'da Meclise sevk edilen bu tasa::3, Temmuz ay? sonunda Meclisimiz tatile girdiği
için, Kasım ayı başından itibaren Komisyonumuzca
derhal ele alınım?, konu müzakere edilmiş ve son
derece yetersiz bir tasarı olan, kamuoyunun pek çok
şey beklediği trafik konusunda, yetersizliği daha ilk
•bak»_şta belli olan bu tasarının, bir altkomisyonda
incelenmesi ve yeterince olgunlaştırılması uygun bu
lunmuştur. Bu komisyonda ben de görev aldım, an
cak şunu ifade etmeyi bir kadirşinaslık görevi sayı
yorum ki, bu konuda yüreği çok yaralı olan Sayın
Göncüoğlu, hakikaten çok ısrarlı ve ayrıntıh bir çahşma ile, konuyu birlikte sürüklemiştir..
Konu müzakere edilirken ve sonuna yaklaşıldığı
bir noktada; (bu noktaya saym arkadaşlarımın dik
kat etmesini arz ediyorum) İçişleri Bakanı Komis
yonda şu iddiada bulunmuş, demiştir ki: «Komisyon
ancak benim getirdiğim tasan üzerinde değişiklikler
yapabilir, kanunun bir diğer maddesinde her hangi
bir değişiklik düşünemez ve ek madde teklif edemez.»
Bunu ısrarla savunmuştur. Fakat Komisyonumuz bu
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konuda yapîsğı tetkikte, Yüce Komisyonun Hükümet
tasarısı ile bağlı olmadığı kanaatine varmış ve çalış
malarını sürdürmüştür c
Sayın Bakanın bugün huzurunuzda, uıaddc 38'e
göre görüşülmesin! istediği konu, 38'îe tamamen il
gisizdir» Sayın Şener demin yerinden ifri.de buyurdu
lar; bir kere 38'in maksadını aşmakladır. Çünkü, ta
san verildiği andan itibaren Komisyonumuzda son
derece yakm ilgi ile benimsenerek incelenmiş, takip
edilmiş ve üzerine gidilmiştir. Savsaklanma, geciktirme
bahis konusu olmamıştır,
Diğer yandan, Sayın Bakanın asıl elde etmek is
tediği sonuç şudur: Demin arz ettiğim görüşüne gö
re, oldukça geniş, bugün kamuoyunun beklediği öl
çüde olmasa bile., ona hiç olmazsa Hükümet tasa
rısından çok daha fazla cevap verebilecek olan Ko
misyon değiştirisinden kurtulabilmek ve sadece İçişleri
Bakanlığının görüşlerinin yüksek huzurlarınızda mü
zakere edilmesini sağlamak için, Komisyondan tasa
rıyı kaçırmak maksadıyla bugün bu önergeyi ver
miş bulunmaktadır.
Bayındırlık, İmar, USaşürma ve Turizm Komis
yon:! bir teknik komisyondur. Biz Yüce Heyetiniz
adına konuyu teknik olarak ele aldık ve olgunlaştır
maya çalıştık? ama bir üye olarak inanıyorum ki, bu
tasarı mutlaka ve mutlaka Adalet Komisyonundan
da geçmelidir. Çünkü bizim değiştirileninizin bile bir
çok - yarın huturunuza geldiğinde göreceksiniz, ina
nıyorum - eksiklerinin olduğunu ben hissediyorum.
Hukukî eksikleri olabilir, redaksiyon hataları olabilir.
Bunların mutlaka düzeltilmesi gerekecektir. Eğer doğ
rudan doğruya gündeme alınırsa, Yüce Heyetiniz bu
konuda çok büyük çaba ve dikkat sarfetmek duru
munda olacaktır.
Sayın Bakandan istirhamda bulunuyorum; Sayın
Bakan tasarısını getirdikten sonra, Yüce Meclte na
mına görev yapmakta olan Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu, kendisinin de çok yakinen bildiği gibi konuyu kesinlikle benimsemiş, der
hal ele almış ve konuyu olumlu sonuca götürebilmek
için elinden geleni yapmıştır. Sayın Bakan lütfetsin
ler, istical buyuımasınlar, kamuoyunun çok şey bek
lediği trafik konusunda, Yüce Meclis kendi adına gö
rev yapan komisyonlarda konunun olgunlaştırılmasına 3 gün, 5 gün. 10 gün daha izin versin ve mutlaka
konu en az Adalet Komisyonunda da görüşülsün, ek
sikleri tamamlansın. Benim istirhamım, önerilerini ge
ri alsınlar, konu Adalet Komisyonunda da görüşül
dükten sonra, her zaman haklarıdır, yine 38'e göre
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istesinler, hep beraber kabul edelim, getirelim Ge
nel Kurulumuzda görüşelim ve bir an evvel kanun
laştıralım. Yoksa «İçişleri Bakanlığınm birtakım yet
kileri veya arzuları, yetkileri kısılıyor, istekleri hi
lâfına kanun tasarısında komisyonda birtakım deği
şiklik ihtimalleri beliriyor» diye İçtüzüğe sığmıp ko
misyon değiştiricinden kurtlulmaya- kalkmasını ben
İçtüzüğün, 38'in ruhuna çok aykırj olarak görüyorum.
Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çubukçu,
Önergeyi yeniden okutup oylarınıza arz edeceğim.
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, bir
sual sorabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin,
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bu önerge kabul
edildiği takdirde, Millet Meclisi, halen müzakereleri
bitirilip, mazbataya bağlanmış bulunan Bayındırlık,
Ulaştırma, İmar İskân Komisyonunun mazbatasını mı
görüşecek; yoksa, Hükümet tasarısını mı görüşecek?
Eğer, Komisyon mazbataya bağlanmış, bahis konusu
Komisyon, müzakereleri bitirmiş, mazbataya bağla
mış, bu görüşülecekse ayrı rey vereceğiz; Hükümet
tasarısını görüştürecekseniz ayrı rey vereceğiz. Bunun
için açıklanmasını rica ediyorum.
ŞENER BATTAL (Konya) • — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun efendim, sizin de mi suali
niz var?
ŞENER BATTAL (Konya) — Sual değil Sayın
Başkan 38'e göre bir mesele oylanacak. Hangi met
nin esas olacağı, mesele buraya geldiği zaman tartış?labilir. Usul tartışmasının veya sualin zamanı şim
di değil; oylamaya geçildi; tatbikat da böyledir. Ak
sine, birtakım suallerle, «Hangi metin esas olacak?»
sualinin zamanı şu an değildir; o bakımdan arz edi
yorum,
BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın Seçkin bir hu
susu, reyini izhar etmede zarurî gördüğü için, sual
olarak soruyor*
AHMET ŞENER (Trabzon) — «Sayın Şener Bat
tal», «Ahmet Şener» olarak zapta geçebilir; lütfen be
lirtiniz.
BAŞKAN — Evet, Sayın Şener Battal, Ahmet Şe
ner değil; Şener Battal.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Şe
ner Battal olarak ismimden memnunum ve iftihar ede
rim,
Ba kabil, verilecek oyun rengini belirtme tatbi
katı, müzakerelerin tamamlanmasında,
kanunlarda
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vardır. Bu mesele bu usul yoktur. Ben, faydalı olmak
için arz ettim.
Teşekkür ederim,.
BAŞKAN — Tabiî, tabiî; hiç bir usul müzakeresi
falan açmış değiliz Sayın Battal. Başkanlığın görüşü
nü arz ediyorum,
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, ge
çenlerde bir uygulama oldu..,
BAŞKAN — Evet...
Efendim, 38 nci maddeye göre, komisyonlardan
geçmeden Heyeti Umumîyeye geleceğine göre, Hü
kümet metni esafc olacaktır. Ancak, muhtelif komis
yonlar olduğu için ve henüz esas komisyonuna da
havale edilmediği için, şayet 38 nci maddeye göre
Yüce Heyetiniz kabul eder, gündeme girerse, di
ğerlerinde olduğa gibi, komisyon aranmaksızın mü
zakere yapmayacağız; evvelce rapor vermiş olan Ba
yındırlık Komisyonunu burada esas komisyon kabul
edip, bulunduracağız; ancak bunu yapabileceğiz.
Şimdi önergeyi okutuyorum,
(İçişleri Bakan; Oğuzhan Asiitürk'ün önergesi tek
rar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Yalnız, sayın Komisyon Sözcüsüne bir hu<su?u ha
tırlatmak istiyorum. Edindiğim bilgiye göre, şu ana
kadar raporlarınız Başkanhğa intikal etmemiştir. Ace
le, raporunuzu Başkanlığa intikal ettirirseniz, gündem
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deki yerini almış olmasına rağmen, ek olarak rapo
runuzu dağıtacağız.
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURÎZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET EMÎN
SUNGUR (İstanbul) — Sayın Başkan, bu akşam yetişiirernezsek, yarın sabah yetiştirip sunarız.
BAŞKAN — Tamam,
/ / . — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi
Zararsızın,
505 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1992
sayıh Kanunla değişik ikinci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifinin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/686, 4/251)
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum:
Millet Meclisi Saysn Başkanlığına
5C6 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun,
1992 sayılı Kanunla değişik ikinci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun teklifimin, İçtüzüğün 38 ııci
maddesi gereğince gündeme alınmasına delâletlerinizi
saygıyla rica ederim,
Yozgat
Ömer Lütfi Zararsiz
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın
üye?,,. Yok.
Önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağsı?1!.
(Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsızın öner
i ş " tekrar okundu.)
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işaret
bayıırswn!a:\,. Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir.

SEÇİMLER
/. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri. Karına Komis
yonu ve Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi.
BAŞKAN — Şimdi, seçimlere geçiyoruz efendim.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu
ve Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi yapıla
caktır,

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve
Dilekçe Karma Komisyonu üyelikleri için parti grup
larınca gösterilen aday listesi basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Listeyi okutup, oylarınıza arz edeceğim:
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KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KARMA
KOMİSYONU ÜYELERİ ADAY
LİSTESİ (35)
Seçim bölgesi

Ads ve soyadı

C. H. P. (15)
Adana Milletvekili
Mehmet Can
Ankara Milletvekili
Cahit Kayra
Ankara Milletvekili
F. Feriha Öztüık
Artvin Milletvekili
Turgut Altunkaya
Çorum Milletvekili
E tem Eken Erzincan Milletvekili
Nurciiin Karsu
Gaziantep Milletvekili
Yusuf Öztürkmcn
İzmir Mli!etvd::ii
Mahmut Türkmenoğlu
Kütahya Milletvekili
A. Ha&im Benli
Malatya Milletvekili
Mehmet Delikaya
Malatya Milletvekili
Hakkı Gökçe
Rize
Milletvekili
Sami Kumbasar
Samsun Milletvekili
İrfan Yankuitan
Tokat Milletvekili
Cev&î Atılgan
Zonguldak Milletvekili
Kemal Anadol
A. F.

(13)
Afyoııkarahisar Milletvekili
Aydın Milletvekili
Bilecik Milletvekili
Burdur Milletvekili
Bursa Milletvekili
Denizli Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Kütahya Milletvekili
Manisa Milletvekili
Ordu Milletvekili
Tekirdağ Miîiciîveldii
Trabzon Mî'Ietvekili
Yozgat Milletvekili

M. Rıza Çerçel
Behiç Tozkoparan
Muzaffer Erdem
M. Faik Kırbaşlı
Ahmet Türkel
Rıza Gençoğlu
F. Gülhis Mankut
H. Cavit Erdemir
Süleyman Çağlar
Scnai Yazıcı
Nihan İlgün
Mehmet özgür
İiuan Arslan

M. S. P.

(4)

Hüsameddhı Akmumcu

Ankara Milletvekili

Halii Kahraman
Yahya Akdağ
M. Fuat Fırat

Diyarbakır Milletvekili
Erzurum Milletvekili
Erzurum Milletvekili
D. P.

Özer Ölçmen

(1)
Konya Milletvekili

BAĞIMSIZLAR

(2)

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza arz ediyorum
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,,
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HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan,
ekserîyet vaı mı da oya arz ediyorsunuz? Dununu
zapta geçiriyorum.
BAŞKAN — Efendim, ekseriyetin olup olraadığîîiııı ne şekilde söyleneceği İçtüzükte va^.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Mesuliyet s:ze
ah. Hangi milletvekili vazifesini yaşmıyorsa, beîli ol
san.
BAŞKAN — Sayın Özçclik; ekseriyetin olmadığı
iddiasmı usulüne göre yaparsan^;, kabul edenin; aksi
halde kabul edemem.
Kamu İktisadî Teşebbüsleri içm iki bağımsız aday
gerekmektedir. Şu ana kadar Başkanlığa müracaat ol
mam ıştır.
Sî»ym bağımssz üyelerin iki üye için müracaatları
nı yapmalarım rica edr.yorum.
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU ÜYELERİ
ADAY LİSTESİ (İS)
Adı ve soyadı
Seçim bölgesi
C. H. P. (8)
Ramazan Yıldırım
Adıyaman Milletvekili
Mustafa İmirzahoğlu
Ankara Milletvekili
Sabri İnce
Hatay Milletvekili
Ora! Mavioğlu
İçel Milletvekili
Süleyman Şimşek
İçel Milletvekili
Abdurrahman Köksaloğhı İstanbul Milletvekili
Necear Türkcan
İzmir Milletvekili
A. Hamdı Çelebi
Muş Milletvekili
A. P. (6)
Orhan Eren
Ankara Milletvekili
AbtlüEâiif Eıısarioğlu
Diyarbakır Milletvekili
Önoî Sakar
Manisa Milletvekili
Necmettin Cevheri
Urfa Milletvekili
Mustafa Kılıç
Urfa Milletvekili
Ksnyas Kartal
Van Milletvekili
M. S. P. (2)
Mehmet Bozgeyik
Gaziantep Milletvekili
Sivas Milletvekili
Ahmet Arıkan
D. P. (1)
Afyonkaraiiisar Milletvekili
İbrahim Elmalı
BAĞIMSIZLAR (1)
BAŞKAN — Listeyi oylann^a
arz ediyorum :
Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
2. — Plan Komisyonundaki
acık üyeliklere se
çim.
BAŞKAN — Plan Komisyonunda açık bulunan
bir bağınısîz aday yerine Sayın Zeki Okur aday gös-
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ierilralşiir; oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Plan Koımsyosmnda açık b«'uns*n bir üyel'k idn
"Adalet Partisi Grapu teskeresi var, okutup oylannı2:1 arz edeceğim.
Msllet Meclisi Başkanlığına
Sayııa Turgut YüceFin tstifasıyle açılan Bütçe Plan
Komisyona üyeliğine Sayın Mustafa Parlar (İstanbul
Milletvekili) aday gösterilmiştir.
Saygıyla arz ederim.
Ankara
A. P. Grup Başkanvekili
Oğuz Aygün
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza ara ediyorum.
Kabul tedailer... Kabul etmeyenler.., Kabul edSmiştir.
Dilekçe Komisyonunda bağımsız sayın
bir kontenjan Mabet etmektedir,
Dilekçe ^Komisyonundaki
müracaat olmamıştır.

üyelere

açık bulunan üyeliğe

Sayın bağımsız üyelerden müracaat olduğu tak
dirde Yüce Meclisin tasvibine arz. olunacaktır.

Vî. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
/. — Türkiye Cumhuriyeti ile frak
Cumhuriyeti | aracında kupalar dolaş'iirıhnak ve sonra da kürsü
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma
Anlaş j önünde bekle'til'nfsk sureliyle yapılacaktır. Sayın üye
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
lerin oy kutlanmalarım rica ederim.
nun tasarısı ve Milli Eğitim, Dışişleri ve Plan komis
Sayın Hayrettin Uysal, buradalar mı?
yonları rapor1 an. (1/270) (S. Sayısı : 325) (1)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kendisi yok,
vekili var.
.?, —- Kurs Milletvekili Doğan Araslı'nın,
küçük
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi
BAŞKAN — Sayın Uysrd'm müracaata olmuştu
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit tak
Sayın Hayretimi Uysal'ın bir talebi olmuştu, zabıtlar
sitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve iç
geldi.
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme
alınmaSaym Uysal, olmadığı içm, mesele halledilmiş ka
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (2)
bul ediyoruz,
BAŞKAN — Gü'ndemimüzdeki «Oylaması yapı
lacak İşlere» geçiyoruz.
Her iki açık oylama da, Yüce Meclîsin evvelce,
önceki oturumlarda aklığı kararlar gereğince, sıralar

Ş'mdi, gündemimiz gereğince, saaıi îT^ıö'yi geçti
ği içt'n, Meclis Araştırmaları ve Soruşturmaları isakkîiîda'ia çahşrnaılarimîzı yapamam?? bulunuyoruz. Söz
lü sora ve cevaplarına geçmiş bulunuyoruz.

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZL Ü SOR ULA R VE CEVA PLARI

/. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlcinin, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/67)
BAŞKAN — Sayın soru sahibi İlcin?. İzinîi.
İlgili Sayın Bakan?. Yok.
Sora sahibi izinli olduğu için, sözlü sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir.
(1) 325 S. Sayılı Basmayazı 23 . II . 1976 tarih
li 11 nci Birleşim tutanağına eklidir.
(2) 292 S. Sayılı Basmayazı 7 . 12 . 1976 tarihli
15 nci Birleşim tutanağına ek!:dh:

2. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20)
BAŞKAN — Sayın Özîunç?. Burada.
İlgili Bakan?
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Buradayım Sayın Baş
kan.
BAŞKAN —- Sayın Bakan burada.
Önergeyi okutuyorum:
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Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı
tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı
larımla arz ederim. 24 . 1 .1976
İstanbul Milletvekili
Doğan Özîunç
Türkiye'de yaklaşık olarak 1,5 milyon sigortalı
işçi bulunmaktadır. Özellikle işçi niteliğini taşıyan
vatandaşlarımıza konut kredisi açan en büyük kuru
luş Sosyal Sigortalar Kurumudur. Bu kurum 1970
yılı itibariyle 2 milyar liranın üzerinde konut kredi
si kullandırmıştır. Ancak, sigortalı işçi sayısının ol
dukça yoğun bulunduğu 23 ilimizde işçi konutu için
hiç bir kişiye kredi verilmemiştir, ve bunun ötesinde
kredi kaynaklarının kullandırılmasında planın öngör
düğü hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. Ayrıca Ku
rum kaynaklarından finanse edilen konut koopera
tiflerinin bölgeler arası dağılımı da
adaletsizlikler
göstermiştir. Bu nedenle:
1. — 1973 yılı itibariyle Türkiye'de Sosyal Sigor
talar Kurumuna kayıtlı ne kadar işçi vardır?
2. — Bu kuruma kayıtlı işçilerin kaçına ne ka
dar konut kredisi verilmiştir?
3. — Verilen krediler neticesinde yapılan konutların
oranı nedir? Bu oran kalkınma planının öngördüğü
hedefin ne kadar gerisindedir. Niçin?
4. — Sosyal Sigortalar Kurumuna 1973 yılı so
nuna kadar yatırılan işçi primi ne kadardır?
5. — Kurumca konut kredisi olarak verilen meb
lâğın bölgeler arası dağılımı nasıl olmuştur, bu dağıtım
adil midir?
6. — Konut kredisi alamayan çoğu büyük kent
lerin gecekondu kesimlerinde insan onuruna, sağlığa
ve sosyal ölçülere aykırı şartlar içinde yaşıyan işçiler
için konut politikası olarak nasıl bir politika izlenmiş
tir?
7. — İkinci Beş Yıllık Planda kıt olan kaynakla
rın en etkili biçimde kullanılması için gerekli organi
zasyonun yapılması,- konut kredisi verecek kaynak
ların tek elden kullanılmasının sağlanması önerilmiş
ti. Planın bu stratejik kararının uygulanması için ge
rekli yasaların çıkarılması düşünülmekte midir ve bu
çalışmalar hangi noktadadır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK B A K A M AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlar;
İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız Doğan
Özîunç'un 24 Ocak 1974 tarihinde vaki sualine, ten
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sip edildiği takdirde «n son malumatı da ihtiva etmek
üzere cevap vermeye çalışacağım.
1 nci sual; «1973 yılı itibariyle, Türkiye'de Sos
yal Sigortalar Kurumuna kayıtlı ne kadar işçi var
dır?.»
Hem bunun, hem de 1975 yılı sonuna ait rakamı
vermek suretiyle arzı cevap ediyorum:
1973 yılı sonunda sigortalı işçi sayısı 1 649 079'
dur. 1975 yılı sonunda bu sayı 1 823 338'dir.
«Bu Kuruma kayıtlı işçilerin kaçma, ne kadar
konut kredisi verilmiştir?.»
1973 yıfi sonuna kadar sigortalı işçilerden 72 156
kişiye 4 803 530 262 lira konut kredisi tahsis edilmiş,
bunun 3 387 857 360 liralık kısmı kullandırılmıştır.
1975 yılı sonu itibariyle, 98 046 kişiye konut kre
disi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kredi miktarı
7 178 052 594 liradır. Bundan 5 369 806 721 lirası
kullandırılmıştır.
Bunlara ilâveten, Kurum, kendi kaynaklarıyla
kendisi de konut yapmaktadır. Bilhassa son iki yıl
da bu artırılmıştır. Binaenaleyh, 1975 yılı sonu iti
bariyle Kurumun gerek kredi tahsisi suretiyle, gerek
kendi yaptığı toplu konutlardan 121 655 işçiye mes
ken kredisi tahsis edilmiş veya mesken sağlanmış bu
lunmaktadır.
«Verilen krediler neticesinde yapılan konutların
oranı nedir? Bu oran Kalkınma Planının öngördüğü
hedefin ne kadar gerisindedir? Niçin?».
Bu suale arzı cevap ediyorum :
1963 yılından itibaren Kurum, işçilere, kurduk
ları kooperatifin müracaatı
üzerine, bazı şartları
ihtiva eden üyelerin konut kredisi tahsis edegeimektedir. Kümüîatif rakamları
biraz evvel arz ettim.
Bunlara nazaran, tahsis edilen krediyle, kullanılan
ve bir anlamda yapılmış olan konut, yıl sonları itip
baniyle (1973 ve 1975 yıl sonu itibarîyle) % 70 civanndadıı.
Yalnız, burada üzerinde önemle durmak istediğim
bir husus şudur : Kalkınma planları, Sosyal Sigor
talar Kurumuna bir hedef vermemiştir. Bu itibarla,
burada sizlere arz ettiğim rakamlar,
Kalkınma
Planlarının öngördüğü
hedeflerle ilgili
bulunma
maktadır. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna göre, konut kredisi, işçilerin müracaatı üzeri
ne, konut yaptırmak üzere kendilerine verilen bir
kredidir. Bu itibarla, Plan «Şu bölgedeki işçilerin
şu kadar müracaatı olduğu takdirde onlara kredi
tahsis ediniz» şeklinde bir düzenlemeye gitmemiştir.
O yüzden, sizlere burada Sosyal Sigortalar Kurumu-
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nun tahsis ettiği konut kredilerinin veya yapmış ol
duğu toplu konutların planla ilgilendirmek suretiy
le, plan hedeflerine uygunluğu nispetini vermem
mümkün bulunmaktadır.
Dördüncü sual : «Sosyal Sigortalar Kurumuna
1973 yılı sonuna kadar yatırılan işçi primi ne kadar
dır?. Onu arz etmek isterim:
1973 yılı sonuna kadar yatırılan toplam prim
miktarı 20 130 000 000 liradır. Bunun 8 000 852 000
lirası işçi payıdır, 11 285 000 00,0 lirası işveren pa
yıdır.
1975 yılı sonu itibariyle, toplam olarak yapılan
prim tahsilatı 49 354 000 000 liradır. Bundan
12 785 000 000 liralık kısım işçi tarafından, işçi
primi olarak yatırılmış; 16 430 000 000 liralık kıs
mım da işveren yatırmış bulunmaktadır.
Diğer suale geçiyorum sayın Başkan :
«Kurumca konut kredisi olarak verilen mebla
ğın bölgeierarası dağılımı nasıl olmuştur? Bu dağı
lım adil midir?».
Biraz evvel arz ettim; Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı ne genel olarak, ne miktar olarak, Kurum için
konut hedefini ve bunun bölgeler arasındaki dağılı
mım tespit etmemiştir. Çünkü, yine arz ettim, Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununa göre, arzuya ve
talebe bağlı kredidir. İşçilerimize verildiği için, ge
nellikle işçilerimizin kesif bulunduğu yerlerde ku
rulan kooperatifler vasıtosıyle bu krediler kullanüIÎMŞ ve konutlar yapılmıştır. Ancak, fiilî durumu, ey
lül 1976 sonu itibariyle bölgeler arasında taksim et
mek, nasıl taksim olunduğuna bakmak icap ederse,
şu manzarayı arz etmektedir:
Güneydoğu Bölgesinde: 2 401 kişiye 140 milyon
lira-arz ettiğim rakamlar yuvarlak rakamlardır sarf edilmiştir.
Doğu Bölgesinde: 4 322 işçimize 281 milyon li
ra tahsis edilmiştir.
Doğu Karadeniz Bölgesinde: 5 500 işçimize 395
milyon lira sarf edilmiştir.
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Bu itibarla, işçi konutlarım bölgeler arası dağı
lımdaki adaleti, bölgedeki işçi adedine göre anla
mak gerekirse, suale «evet» diye cevap vermek daha
anlamlı ve uygun olacaktır.
«Konut kredisi alamayan, çoğu büyük kentlerin
gecekondu kesimlerinde, insan onuruna, sağlığa ve
sosyal ölçülere aykırı şartlar içinde yaşayan işçiler
için konut politikası olarak nasıl bir politika iz
lenmiştir?».
Genel anlamda konut politikası ve bu politika
nın bir aracı olarak konut kredisi imkânlarıyla, Sos
yal Sigortanın, sigortalılara vereceği kredileri birbi
rinden ayrı mütalaa etmekle beraber, elbette ki, bu
ikisini de koordineli bir şekilde yürütmek hem
mümkün, hem de faydalıdır. Bu nedenle, Sosyal Si
gortalar Kurumunun konut politikasında, 1975 yı
lından itibaren, ağırlığı, işçilerimizin kuracakları koo
peratiflere kredi açmak şeklinde değil, bizzat Ku
rum tarafından toplu konutlar yaparak onlara da
ğıtma yönlünden takip edilen bir politika izlenilmiştir.
Bu politika nedeni iledir ki, İmar İskân Bakan
lığı ile devamlı bir temasa geçilmiş; genel konut po
litikası içerisinde işçilerimizin de bulunduğu mıntı
kaları ihtiva eden konut miktarı esas alınmış ve bu
miktar gözönünde bulundurulmak suretiyle, Sosyal
Sigortalar Kurumunca, oralarda toplu konut yapıl
mak suretiyle, bir ölçüde, plan hedef vermemiş ol
sa dahi, genel konut politikası dağılımı içerisinde
toplu konutlara ağırlık vermek suretiyle, Sosyal Si
gortalar Kurumunun hiç olmazsa bir ölçüde bu ge
nel konut politikasına yardımcı olması ve konut ih
tiyacı olan bölgelerdeki işçi adedi de gözönüne
alınarak, oradaki konut açığının giderilmesine ça
lışılmıştır.

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Süreniz 10 dakika ile sınırlıdır, hatırlatmak is
terim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR
ABLUM (Devamla) — Bitiriyorum sayın Baş
Bah Karadenizde : 10 100» işçiye 736 milyon li
kan.
ra sarf edilmiştir.
İkinci Beş Yıllık Planda, kıt olan kaynakların en
Marmara Bölgesinde : 32 500 işçiye 2 270 000 000
etkili
biçimde kullanılması için gerekli organizasyo
Ura sarf edilmiştir.
nun
yapılması
hususuna gelince :
Ege Bölgesinde : 9 900 işçiye 742 milyon ura
Burada, 1973 yılında Devlet Planlama Müsteşar
sarf edilmiştir.
lığının İmar İskân Bakanlığına vaki yazılı daveti
Akdeniz Bölgesinde : 8 037 işçiye 585 milyon lira
üzerine, Türkiye'nin konut politikasının ve bu poli
sarf edilmiştir.
İçanadohı Bölgesinde : 35 022 işçiye 2 548 000 000 tika gereğince kamu kuruluşları tarafından yapılacak
konutların veya verilecek kredilerin, dengeli ve
liralık konut kredisi tahsis edildiği görülmektedir.
— 280 —
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koordineti bir biçimde ele ahnması öngörüldüğün
den, bu hususta Emlak Kredi Bankası, BAĞ - KUR,
Sosyal Sigortalar Kurumu ve o zamanlar Çalışma
Bakanlığı, İmar - İskan Bakanlığı Ue birlikte bu
konunun üzerine eğilmiş bulunmaktaydı.
Beş Yribk Kalkınma Planının 1973 yıh icra bö
lümünde 403 ve 404 numaran tedbirler çerçevesinde,
kamu kaynakları konut kredilerinin tahsis koşulla
rını saptamak ve uygulanmasını denetlemek, koordine etmek üzere de, Bakanlar Kurulunun 26 Mart
1975 tarih ve 7/9175 sayıh kararıyla Kamu Konut
Kredileri Düzenleme ve Koordinasyon Kurulu ku
rutmuştur.
Kurulda, Sosyal Sigortalar Kurumu iki üyeyle
temsil edilmekte, çalışmalara katılmaktadır. Bu ku
rul en az iki kere Sosyal Sigortalar Kurumunun
işçilere açtığı konut kredisini artırma vesilesiyle
toplanmış, yani faaliyetini başlatmış ve idame ettir
mektedir.
Suallere cevabım bundan ibarettir sayın Başkan,
arz ederim. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Özuınç, sorunuzu cevaplanmış kabul edi
yor musunuz?
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (fetanbul)- — Sayın Baş
kan, birkaç hususa değinmek istiyordum müsaade
ederseniz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztunç, süreniz beş
dakikadır.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (tstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler;
24 Ocak 1974 tarihinde verdiğim, sosyal konut
kredileriyle ilgili soruma ancak bugün cevap alma
olanağını buldum.
Sayın Bakana teşekkür ederim, ancak birkaç nok
tada daha tereddüt görüyorum.
Sayın Bakan, konut kredilerinin dağılımında ta
leplerin Söz konusu olduğunu ve Devlet Planlama
Teşldîâtıylc, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının, konut
kredisi konu&mda belirli yöntemler ve belirüi prensip
ler koymadığını söylediler.
Bizim tespitlerimize göre, İstanbul, İzmir ve Anka
ra'da, konut kredisi alanların oran*, müracaat oran
larına göre çok düşük. Örneğin, İstanbul'da % 4'ü,
İzmir'de % 3'ü. Ankara'da yine % 4'ü geçmiyor. Bunun yanında, konut kredisi dağılımı, geri kalmış Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dengesizlik
gösleriyor. örneğin, Elâzığ'da, Gaziantep'te, Diyar-
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bakır'da konul kredisi için müracaat etmiş olanların
'talepleri çok küçük ölçüde karşılanıyor ve bazı kent
lerde konut kredisi tahsisi yoluna gidilmiyor. Buna.
karşı, Somsun, Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul'da
konut kredisi dağılımı kooperatifler cîiyîe yapılırken
birtakım aksaklıklar ortaya çıkıyor. Müteahhitler eliy
le yapılan konutlar, sağlık ölçülerine ve sosyal mes
ken kalıplarına uygun tarzda gellşiirimuyör. Banım
yanında Bakanlık açık ve seçik biçimde sosyal mes
ken politikası izleyemiyor. Sayın Bakanımız elediler
kî; «Bu konuda biz Bakanlık olarak konutları' kendi
imkâiiijarımızla, SSK foıkânlarryic yapacağız ve bu
nun için imar ve İskân Bakanhğıyie koordoncli şekil
de çalışıyoruz» Bu, yaptığımız konutları kendi elimiz
le dağılacağız»
Sayın arkadaşlarım, bugüne kadar Sosyal Sigorta
lar Kuruma kanahyie, Bakanlar Kurulu karanyîe sos
yal konuların yapıldığım, kiraya verildiğini ve dar
gelirlilere satıldığını görmedik. Bu politikanın sağlık
lı biçimde uygulandığına tanık olmadık. Birkaç kü
çük örneği genelleme imkânı yoktur.
Sayın Başkan, Sayın Bakanın izahatlarında, bu
güne kadar, 1973 sonu itibariyle ve 1975 sonu itiba
riyle, verilen kredilerin miktarı oklukça yüksek gös
teriliyor; ama, kredi almak için müracaat eden dargeîirli SSK mensuplarının sayJst, verilen kredinin çok
üstünde. Kredi için müracaat eden SSK mensuplarının
oram hangi ölçüde artıyorsa, sosyal konut kredisi
verme oranı da o ölçüde düşük görülüyor. Demek ki,
Bakanlık ve SSK Kurumu, bu konuda - Planda açık
S9çik hedefleri gösterihnemıiş olsa dahi - sağlıklı bir
polDüka izlemiş değiller.
3ir başka konu: Türkiye'de konutlar müteahhitİÛ" iarafiiıdan yapılırken, kulaklarımıza belgeli şe
kille birçok suiistimal müracaatları geliyor: «Müte
ahhitler, zamanında konutları teslim etmiyorlar; müieahhittei', yaptıkları konutları eksik, düşük evsafta
ve iskâna müsait olmayacak tarzda yapıyorlar; hamla
rın teslim almışlarında kati kabullerinde bk&ıkun
suiistimaller oluyor. SSK Kurumunun ve Bakanlığın
bu konuda denetleyici bir poOika izlemesini de bek
liyoruz.
Aynca, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılmış olan
sosyal konutların dağılımında büyük adaletsizlikler
görülüyor. Konut için müracaat etmiş o'an dar gelirli
Sosyal Sigortalar mensubu işçi varken - İstanbul'da
tespit ettik - Sosyal Sigortalara kayıtlı doktorlara,
avukatlara ve yüksek ücretli SSK mensuplarına sos
yal konutlar tevzi ediliyor. İşçiler sıradayken, yük-
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sek ücretli SSK mensubu kişilere sosyal konutların
dağılımında da adaletsizlikler ve suiistimaller 'görülü
yor.
Önerimiz şudur - Sayın Bakanım, «Bunu yapı
yoruz» dedüieır, memnuniyetle karşıladım;; bunun ge
nel bir poliüika olarak yapılmasında yarar görüyo
rum: - Sosyal konullar SSK eliyle yapılsın ve yüksek
ücretli SSK mensuplarına değil, düşük ücretli SSK
mensuplarına SSK kanalıyla kuraya verilsin. Boylere
probSens kendi bünyesi içinde çözümlensin.

22 . 12 . 1976

9, — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 neu
demir-çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56)
BAŞKAN — Sayın Akova?. Yok.
Sayın Bakan?. Burada
Daha evvel ertelendiği için soru düşmüştür.
10 . — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59)

Saygılar ve teşekkürler. (C. H. P. sıralarcndan al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özîunç.
3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok.
Sayın İlgili Bakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
4. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28)
BAŞKAN — Sayın Çelebi?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
5 — Bingöl Milletvekili Abdullah
Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
BAŞKAN — Sayın Bazencir?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğret
menlere dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru
önergesi. 6/41)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
7. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun'
da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
BAŞKAN — Sayın Kılıç?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
8. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair
Bayındırlık
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/55)
BAŞKAN — Sayın Akova?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Burada.
Soru ertelenmiştir.
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BAŞKAN — Sayın Bozkurt?. Yok.
Sayın Bakan?. Burada.
Daha evvel ertelendiği için soru düşmüştür.
11- — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soruönergesi. (6/62)
BAŞKAN — Sayın Bozkurt?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
13. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/66)
BAŞKAN — Sayın Arslan?.. Burada.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
14. — İçel Milletvekili Nazım Başın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/116)
BAŞKAN • - Sayın Baş?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskinin,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72)
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BAŞKAN — Saym Keskin?. Burada.
Sayın ilgili Bakan?. Burada.
Soruyu okutuyorum;
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Millet Meçlisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi say
gıyla arz ederim.
13. 3 . 1974
Kastamonu Milletvekili
Mehdi Keskin
Soru :
Kastamonuda il merkezi, ilçe ve köyleri de dahil
olmak üzere;
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıf
ve eski eser mahiyetindeki cami, mescit (açık veya)
kapalı) türbe, imalet, han, mağaza, dükkan, çeşme,
hamam adedi nedir?
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü elinde ve idare
sinde, Kastamonuda ne kadar menkul eşya ve mal
varlığı vardır? Bunların genel olarak nitelikleri neler
dir.?
3. — Kastamonudaki menkul ve gayrimenkul bil
cümle vakıf mal varlıklarından sağlanan yıllık gelir
ne kadardır?
4. — Bunların idaresi teşkilât yönünden nasıl yü
rütülmektedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; yalnız bir
dakikanızı rica edeceğim.
Başka oyunu kullanmayan sayın üye arkadaşı
mız var mı efendim? («Var, var» sesleri) Lütfen efen
dim, oylarınızı kullanın.
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırın efen
dim.
Buyurun sayın Bakan.
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul)
—Kastamonu il, ilçe ve köylerinde vakıf ve eski
eser olarak 148 adet eser vardır. Bunlardan camiler,
1950 yılında 5634 sayılı Kanunla, Diyanet İşleri Baş
kanlığına; türbeler de Bakanlar Kurulu kararıyle,
Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş oldukları için,
Kastamonu ili içerisinde Vakıflara ait gayrî menkûl
hiç bir eser yoktur. Çünkü, türbelerle beraber Millî
Eğitim Bakanlığına, camilerle beraber de menkul
mallar, Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiği için
Vakıflara ait bir şey yoktur.
Vakıfların Kastamonu ilindeki gayrî menkulle
rinden geliri evvelki sene 120 419, geçen sene ise, bu
aşağı yukarı iki misü yükselerek, 214 332 liraya çıka
rılmıştır.
Arz ederim efendim.

22 . 12 . 1976

.

0:1

BAŞKAN r- Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Keskin.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Sayın Bakana, soruma karşı verdikleri cevaptan
dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Bu soruyu bundan ikibuçuk sene kadar evvel so
ruşumun maksadı şu idi: Kastamonu, Türkiye Cum
huriyetinin 67 vilâyetinin her birisinin olduğu gibi,
belki bir yönü ile onlardan daha fazla eski vilâyetle
rimizden birisi olması itibarîyle, vakıf eserler yönün
den pek zengin olan bir ilimizdir. Nitekim, Sayın
Bakan verdiği izahatta; «148 vakıf eski eser vardır»
buyurdular.
Gerçekten, kanunî zorunluluklar ve Bakanlar
Kurulu kararı ile menkul herhangi bir mal varlığı
bulunmamasına rağmen ve çok eskiden kiraya veril
miş mülkler olduğu için, kira tahsilatı itibariyle yılda
120 bin lira gibi, 214 bin lira gibi, resmî rakam ola
rak, bir gelir gözükmekte ise de, aslında bugün yeni
den bir değerlendirmeye tabi tutulsa, çok büyük mik
tarlara baliğ olacak bir şekilde vakıfların hem geliri
olacaktır, hem de gayrî menkullerinin bir kıymet tes
piti yapılırsa rayiç bedele göre büyük miktarlara
varacak maddî değeri olan eserleri vardır; ama, bu
nun yanında asıl önemli olan, bu maddî değerin ya
nında manevî bakımından pek büyük tarihî değeri
olan büyük eserler vardır. Ancak, şunu itiraf etmeye
mecburuz ki ve gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bir
şeyi arz etmeye mecburum ki, Vakıflar Bölge Mü
dürlüğü itibarîyle Kastamonu, Ankara'ya bağlı oldu
ğu için, aslında devlet teşkilatındaki diğer bütün ku
ruluşlarda olduğu gibi, Ankara'ya bağlı olan bölge
lerde, Ankara'ya yakın vilâyetlerin ihmal edildiği bir
gerçektir. Nitekim, Ankara çevresinde, merkezdeki
bölge müdürlüğüne bağlı olan yerlerden biz alâka
görmemekteyiz. Kastamonu ili bu alâkayı görmemek
tedir. Halbuki, yakınımızda Sinop'ta, bir bölge mü
dürlüğü yoktur. Zonguldak'ta bir bölge müdürlüğü
yoktur ve bu üç vilâyetten de en fazla vakıf esere,
maddî ve manevî bakımdan sahip olan ve bu vakıf
eserlerin değerlendirilmesi, idame ettirilmesi, bakı
mı, korunması, gelirinin artırılması yönünden en bü
yük miktar da Kastamonu'da vardır.
Soruyu verirken, o halde diye düşünmüştüm,
zannediyorum ki, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve o
Gene] Müdürlüğü idare eden sayın Devlet Bakanlı
ğı, bir vakıflar bölge müdürlüğünü Kastamonu, Si
nop ve Zonguldak'ı içine alacak şekilde düşünürse,
zannediyorum bunun en münasibi de Kastamonu
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olacaktır ve aslında, sorumun sön kısmında, «Bun
ların idaresi yönünden sayın Bakanlıkça ne düşünül
mektedir?» denirken, bir bölge müdürlüğünün ku
rulması müjdesini alacağımı umarak sormuştum. An
cak, Sayın Bakanımız bu tetkikatı lütfedip yaptır
mışlar, neticesini almışlar, zannediyorum bir incele
meyi icap ettireceği için, bu müjdeyi bugün vermeseler de, bundan sonra inşallah ilk konuşmalarında,
Kastamonu'da, şu izahatın ışığında, bir vakıflar böl
ge müdürlüğünün kurulmasının lüzumunu takdir ve
kabul buyuracakları inancı ile soruma verdikleri ce
vaptan dolayı kendilerine ve Hükümete şükranlarımı
sunar, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin.
16. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskinin,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/75)
BAŞKAN — Sayın Keskin?. Burada.
Sayın ilgili Bakan?. Yok.
Soru ertelenmiştir.
17. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76)
BAŞKAN — Sayın Bozkurt?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
18. — Denizli Milletvekili Sami Arştan'm, Cum
huriyetin 50 nei yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/78)
BAŞKAN — Sayın Arslan?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
19. — İstanbul Milletvekili Doğan
Öztunç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/79)
BAŞKAN — Sayın Özhınç?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
20. — Sivas Milletvekili Enver Akova nın, Sivas
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
BAŞKAN — Sayın Akova?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Buradalar. Sayın Akova bir
defa daha bulunmadığı için soru düşmüştür.
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21. — Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmazın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82)
BAŞKAN — Sayın Yılmaz?. Yok.
Sayın İlgili Bakan,? Yok.
Ertelenmiştir.
22. — Hatay Milletvekili Mehmet
Sönmezin,
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83)
BAŞKAN — Sayın Sönmez?. Yok.
Sayın İlgili Bakan?. Buradalar.
Sayın Sönmez bir defa daha bulunmadığı için so
ru düşmüştür.
23. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84)
BAŞKAN — Sayın Baş?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
24. — 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)
BAŞKAN — Sayın Evliyagil?. Burada.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, Bakan Meclis denetiminden kaçıyor. Bakan ol
duğundan bu yana hiç bir önergeye cevap vermiyor.
Sinemacılık yapmak demek bakanlık değildir. Eğer,
Bakanlığının davası ve sorunlarına girmiyorsa, bu
bakanlığı bırakmak da bir şereftir.
25. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/87)
BAŞKAN — Sayın Buldanlı?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
26. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun
naaşlarının
nakline ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/89)
BAŞKAN — Sayın Bayraktar?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
27. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90)
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BAŞKAN — Sayın Göktepe?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete
Tanın,
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve SosyaT Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
BAŞKAN — Sayın Tan?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
29. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
30. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın,
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/94)
BAŞKAN — Sayın Buldanh?.. Yok.
Sayın Bakan?. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sivas'
in Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/96)
BAŞKAN — Sayın Kangal?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
32. — Samsun Milletvekili Hilmi
Türkmen'in,
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü
soru
önergesi. (6/99)
BAŞKAN — Saym Türkmen?. Yok.
Sayın Bakanlar.?. Yok.
Ertelenmiştir.
33. — Kocaeli Milletvekili Sedat A kay'in, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103)
BAŞKAN — Saym Akay?. Yok.
Sayın Bakan?.. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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34. — Muğla Milletvekili Ahmet
Buldanlı'nın.
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/104)
BAŞKAN — Saym Buldanh?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir.
35. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete
Tanın,
h~âşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/105)
BAŞKAN — Saym Tan?. Yok.
Sayın Bakan?. Yok.
Ertelenmiştir. «
36. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/106)
BAŞKAN — Sayın İnce?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Yok.
Soru ertelenmiştir.
37.' — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108)
BAŞKAN — Saym Ay tekin?. Yok.
Sayın ilgili Bakan?. Burada.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir.
38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskinin,
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin
Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109)
BAŞKAN — Sayın Keskin?. Burada.
Saym Bakan?. Yok.
Soru ertelenmiştir.
39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi
Keskinin,
Kastamonu'da
kâğıt fabrikası kurulmasına
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110)
BAŞKAN — Sayın Keskin?. Burada.
Saym ilgili Bakan?. Burada.
Özür dilerim Sayın Bakan..
Sayın Mehdi Keskin'in aynı celse içinde bir sözlü
soru önergesi cevaplandırıldığı için, ikincisinin ce
vaplandırılmasına imkân yoktur. Onun için, soru er
telenmiştir.
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VI. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam)
BAŞKAN
ediyorum.

Şimdi açık oylama neticelerini arz

DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA
(Erzurum) — Bir iki tane daha okuyalım Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz; saat 19.00'a da gelmedi he
nüz.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Etendim dü
şürmek istiyorlar. Açıklama yaptınız açık oylama ile
ilgili.
BAŞKAN — Evet, açıklama yaptık.
Sayın Bakan, ekseriyetin olmadığı ortada, onun
için bir müzakere yapmak imkânı da olmayacak maa
lesef.
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının açık oylamasına 41 üye katılmış; 32 kabul,
6 ret, 2 çekinser oy verilmiştir.
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle fa
izsiz ödenmesine ilişkin Kanun teklifinin açık oyla
masına 48 sayın üye katılmış; 45 kabul, 1 ret, 1 çe
kinser oy verilmiştir.
Bu açık oylama neticesinden anlaşıldığına göre,
çoğunluğumuz olmadığından, gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyle görüşmek için, 23.12.1976
Perşembe günü saat 15.0ö'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti İle Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel Ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygım Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekiııserler
Geçersiz oylar

: 450
: 41i
: 32
: ö
: 2
: l\

Oya katılmayanlar : 405
Açık üyelikler
4
[Kabul
ADANA
Yılmaz Hocaoğlu
ADİYAMAN
Abdurra liman Unsal
AĞRI
Cemil. Erhan
ANKARA
t. Hakkı Ketenoğlıı
1. Hakkı Köylüoğlu

BURSA
Ali Elverdi
Halil Karaath
DİYARBAKIR
Ab di'ıl 1 âti i E n s artta gıkı
ERZURUM
Rıfkı Danışman

BİLECİK
Muzaffer Erdem

İSTANBUL
İ. Fehmi Cumahoğlu
Fatma Gülhis Mankut
Mustafa Parlar
Reşit Ülker

BOLU
Müfit Bayraktar

İZMİR
Mahmut Türkmenoğlu

edenler]
KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Pamuk
KARS
Abdülkerim Doğru
KASTAMONU
Hasan Tosyalı
KAYSER t
Cemal Cebeci
KONYA
Muzaffer Demirtaş KÜTAHYA
Ahmet Haşim Benli
H. Cavit Erdemi r
MARDİN
Talât Oe-uz

NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
RİZE
Sûdi Reşat Samban
SAMSUN
Ali Acar
SİVAS
Vahit Bozatlı
TRABZON
H. Kadri Eyüboğlu
URFA
Abdülkadıir öncel
YOZGAT
İhsan Aralan
ZONGULDAK
Zekâi Altınay

[Reddedenler]
DENİZLİ
Hüseyiu Erçeldk

ERZİNCAN
Hasan Çeitdnkaya
Nıırettıin Kar su

ESKİŞEHİR
Niyazi O nal

(Çekiııserler)
BOLU
Abdi Özkök

ELÂZIĞ
A. Orhan Senemoğ'lu
(Geçersiz Oy)

İSTANBUL
Hasan Aksav
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MALATYA
Hüseyin Deniz
SİNOP
Yalcın Oğuz
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[Oya
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
Osman Çı tırık
11teı* Çubukçu
Selâhaltiu Kılıç (B.)
Battal Koksal
Mehmet Hulûs! Ö/kul
İbrahim Tekin
Ahmet Topal oğlu
Emin Bilen TümmAlparslan Türkeş (B.)
ADIYAMAN
Halil Ağar
Kemal Tabak
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Rıza, Çerçol
İbrahim Elmalı
Rasiın Hancı oğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (t. Ü.)
Ali İhsan IJlubahşi
Şükrü Yiizbasıoğlu
AĞRI
Rıza Polat
TOrem Şahin
Mir Bakattin Yardırmcı
AMASYA
Hasan Bütün er
Orhan Kaythaıı
Hüsnü Cahit Koçjkar
Vehbi Meşhur
ANKARA
Hüsameddin Akmumcıı
Muammer Alıcı
Orhan Alp
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Kûmal Ataman
Oğuz Aygün
Osman Ceran
Orhan Eren
M. Kemal Erkovan (B.)
Necdet Evliya gül
Mustafa îmirzalıoğ'kı
M. Rauf Kandemir

22 . 12 . 1976
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katılmayanlar]

Cahit Kayra
Kâmil Kırıkoğlu
tbralıku Saffet Omay
Oevat Önder
Hasan Özçeük
Feriha Fatma Öztürk
Fikri Pehlivanlı
önder Sav
İlyas Seçkin
Salbaibatfcin Selek
H. Turgut Takçı*
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
İhsan Ata öv
Deniz Baykal
Ömer Buyrukçu
Abdurrahiım Erdem
Fahri Özçeliik
Faiz Şarlar
Remzi Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Sabit Osmau Avcı
Ekrem Şadı Erdem
AYDIN
İsa Ayhan
M. Şükrü Koç
Mutlu Menderes
Nait Meniteşe (B.)
îsmet Sezgin
Be hiç. Tozkoparan
BALIKESİR
Ahmet Akçecl
Mustafa Kemal Al ver
ilhan Aytelltin
Oıhat Bilgehaın
Necati Cebe
İbrahim Behranı Eker
Ahmet İhsan Kırımlı
Sadullah Usumi
Orhan Üretmen
BİLECİK
Mehmet Ergül (t. Ü.)
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
II. Celâdettin Ezman

.
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
.Milliyettin Mutlu
BOLU
Harım Aytaç
Ahmet Çakmak
(Bşk. V.)
Kemal Demir (B.)
BURDUR
Osman Ayku]
Faik Kırbaşlı
Ali Sanlı
BURSA
Emin Acar
Mehmet Emekli
Hasan Esat Işık
Cemal Külahlı
Kasım Önadım
II. Suat Sungur
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Osman Orban Çan eri
Zekiye Gülsen
Hasan Sever
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (B.)
Arif Tosya!loğlu
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
E i em Eken
Yasin Hatiboğlu
Kasını Parlar
İhsan Tombuş
Turhan Utku
DENİZLİ
Sami Arşlan
Fuat Avcı
Rıza Gençoğlu
Hasan Koııkmazcan
Ilüdai O rai
288

DİYARBAKIR
Hasan Değer
Reoaa Üs/kenderoğlu
Hailit; Kahraman
Bahattin Karakoç,
Mahmut Kepodu
Mahmut Uyanık
EDİRNE
İlham i Ertem
Veli Giilkaıı
İlhan Işık
Cevat Sayın
ELAZIĞ
Atillâ Atilâ
Ömer Naimi Barım
Hasan Buz
Rasiın Küçüıkel
ERZİNCAN
Hüsamettin A ta bey Ji
ERZURUM
Yahya Akdağ
Rasiın Cinisılii
Selçuk Er verdi
Mehmet Fuat Fırat
Gıyasettin Karaca (B.)
Korkut Özal (B.)
Zekâi Yaylalı (t. Ü.)
İsmail HaMo Yıldırım
ESKİŞEHİR
M. İsmet Angı
Murat. Kâhıyaoğlu
Ayşe Aliye Koksal
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk (B.)
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
•Mustafa Güneş
İbrahim. Ilortoğlu
İmam Hüseyin İncioğlıı
Mehmet Özkaya
Mehmet Özmen
Yusuf öztürkmen
Orhan Tokuz
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesizi
Nj zam etti u Edem e n
Ibrallim Eteni Kılıçoğlu

M. Mecüsi
Hasan Vaımlk Tekin
M. Eanıin Turgutalp
Orhan Yılmaz
GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyraılu
(Bşk. V.)
Mustafa Karaman
Erol Tunoer
Turgut Yüael
HAKKARİ
Mikail Mçin
HATAY
(Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Saıbri İnce
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Malik Yılman
Ali Yılmaz (I. Ü.)
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur
Süleyman Demirel
(Başkan)
Yusuf Uysal
İÇEL
Hikmet Baloğlu
Nazım Baş
İbrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
Oral Mavioğru
Süleyman Şimşek
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
Abdullah Baştürk
Servet Bayramoğlu
Sadettin' Bilgiç
Orhan Birpît
Perruh Bozbeyli
Vahit Yaşar Çalın
Süleyman Arif Emre
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlıı
Nilüfer Gürsoy
Mustafa Kara
Afbdurrahman Köksaloğhı
Necdet Ökmen
Ali Nejat Ölçen
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İlhan özbay
Hüseyin Özdemir
M. Kâzım Özeke
Osman Özer
A. Doğan Öztunç
îlhami Sancar
Cemal Suer
Mehmet Emin Sungur
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Şükriye To(k
İhsan Toksan
Ali Topuz
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Halûk Ülıman
Engin Unsal
Cemil Yavaş
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KASTAMONU,
II
MALATYA
Vieedi Jlhan : •
Mehmet Turhan Akyol
Mehdi Ke^klin
Mehmet Delikaya
Sabri Keskfta
L; Hakkı Gökçe
Hilmi öztürk
Ahmet Karaaslan
Sabri Tığlı
Celâl Ünver
KAYSERİ
MANİSA .-.
Mehm'et Alfcmışyedioğlu Veli Bakirli
Tufan Doğan Avşargıil Ahmet Balkan
Turhan Feyzioğlu (B,)
Süleyman Çağlar
Selçulk îmamoğilu
Mustafa. Ok
Hayrettin Nafeilboğılu
Hilmi Okçu
Kâmil özsanyılduz
Necmi özgür
Mehmet Yüceler
M. Gündüz Sevilgen
KIRKLARELİ
ı önol Sakar
Tankut Afaaltn
Süleyman Tuaucel
Mehmet Atagüm
Hasan Zengin
Mdhmet Dedeoğlu
MARDİN
KIRŞEHİR
; Fehim Adak (B.)
İZMİR
Mustafa Aksoy
İbrahim Aysoy
Talât Asal
Memduh Erdemir
Seyfi Güneştan
Kaya Bengisu
Sait Şayiam
Ahmet Türk
Alev Coşkun
Nurettin Yılmaz
Yüksel Çakmur
KOCAELİ
MUĞLA
Âdil Demir
Sedat Akay
I Adnan Akarca
Yücel Dirik
Ibraihim Akdoğan
Ahmet Buldanlı
Ali Naili Erdem (B.)
Tunan Güneş
Ünat Demir
Yılmaz Ergenekon (B.)
Şevket Kazan (B.)
Süleyman Genç
Halil Dere
Sabri Yahşi
Coşlkun Karagözoğlu
Ali Döğerli
KONYA
Şinasi Osma
MUŞ
A. Kemal önder
I Reşat Afldsoy
Ahmet Hanndi Çelebi
Mehmet Oğuz Altalay
Remzi özen
Tekin İleri Dikmen
Şener Battal
| Kasım Emre
Orhan Demir Sorguç
İsmail Taşlı
| İsmet Büyükyaylacı
NEVŞEHİR
I Bahri Dağdaş
Cemal Tercan
Mehmet Zeki T ekin er
i Necmettin Erbakan (B.)
Neccar Türkcan
Ragıp Üner
KAHRAMANMARAŞ
KemâMtıin Gökakm
NİĞDE
Mustafa Kubilây îmer Mehmet Altınsoy (Bşk. V.)
İsmet Ağaoğlu
M. Neoatli Kalaycıopu S. Yaşar Arıbaş
Halit Evliya
H. Avnd Kavurmacıoğlu
Mehmet özdal
j Hüseyin Keçelii
Ahmet Tevfik Paksu
Ali Kölkbudak
j Haydar Özalp
Oğuz Söğütlü
Azmi Yavuzalp
özer ölçmen
Allı Zülfükâroğlu
Faruk Sükan
ORDU
Vefa
Tamı
Ata
Bodur
KARS
Memduh Ekşi (Bşk. V.)
Mustafa Üstündağ
Doğan Atfa^ı
Mustafa Kemal Gönül
Yasin Boztaırft
KÜTAHYA
Ferda Güley
Kemal Güven (Başkan) Ahmet Mahir Ablum
Kemal Şensoy
Kemal Ofcyay
(B.)
Cemâl Ünal
I Bilâl Taramoğlu.
İlhan Ersoy
Hasan Yıldırım
I Senai Yazıcı
I Mehmet Ersoy
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KÎZE
0. Yılmaz Karaosmaıioğlu
Sami Kumbasar
Cevat Yaiçm
SAKARYA
Nuri Bayar
Kenan Durakan
Naıdir Lâtif islâm
İsmail Mütüoğlu (B.)
M. Vedat önsal
Hayrettin Uysal"
SAMSUN
Fahri Birer t «»
Mustafa Dağıstanlı
Ilyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
Hayati Savaşçı
Hilmi Türkmen
Fuat Uysal
İrfan Yanku'tam
SÎÎBT
îdrds Artkara

B : 22

Abdüîbakd. Oartı
Mehmet NebH Ökfcay
Abdülkerim Züân
SINOÎI
Mustafa Kaptan
Tevfilk Fikret övet
BİVAS
Earevr Akova
Ahmet Arıkan
N. Nazif Arslaoi
"Ahmet Durafeoğilu
Ekrem Kangal
M. îh&an Karaçam
Vahdettin Karaçorlu
Mustafa TimM

22,12.1976
FeyzulilaJh Değerli
Ali Şevki Erek (B.)
A l Kurt
HaydaT Ulusoy
TRABZON
Adil Ati Oinet
Ömer Çaikıroğlu
Ekrem Dfflamin
Lütfi Köktaş
Meihmet ösgiir
Ahmet Şener
TUNCELİ
Nihat Saltılk
Süileyman Yıldırım
URFA

TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil B&şol (B.)
Nihan İİgün
Ömer Kahraman
TOKAT
"Hüseyin Abbas
öevat Atılgan
îsmaiil Hakkı Birler
[Açık

0:1

Mehmdt Aksoy
Mehmet Celâl Buealk
Necmettin* Gevheri
Mustafa Kılıç
Halil Millî
Celâıl Paydaş
UŞAK
Orhan Dengiz
üyelihUrJ

Aydın
fCars
Ordu
Trabzon
Yekûn

>•<
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Kadir Özpak
Ahmet Yılmaz
VAN"
İhsan BedArİıanoğlu
Muslin Görentaş
Kiiınyas Kartal
Mehmet SaJlih Yıldız
YOZGAT
İlhamı Çeıtün
AH Fuat Eyüpoğlu
Nedim Korkmaz
Mustafa Asri Ünsür
Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Nihat Akın
Kemal Anadoll
Sebati Ataman
Büleiıtt EeeMit
Fevzi Fırat
Orlhan Oömcüoğltı
Cahit Karabaş
Mehmet Zekâ Okur
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Küçük Çiftçilerin T. C. îKıraat Bankası Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yıldı
10 Eşit Taksitle Faizsiz ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Verilen Oylann Sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
ü y e sayısı : 450
Oy verenler : 48
Kabul edenler : 45
Reddeden : İl
Çeklinser : 1!
Geçersiz Oy : İl
Boş oylar : —
Oya toatılmayanilar : 398
Açık üyelikler : 4
[Kabul edenler]
AĞRI
Cemil Erhan
ANKARA
Necdet BvMyagffl
İsmail Hakki Köylüoğlu
BOLU
Müfit Bayraktar
Abdi Özkök
BURDUR
Osman Aykul
BURSA
Mehmet Emekli
Halil Karaath
DENİZLİ
Hüseyin Erçelik
DİYARBAKIR
Abdüiilâtdf Enaasftoğilu
ELÂZIĞ
A. Oühan Sememopu

ERZİNCAN
Hasan Çötönkaya
Nurettin Karsu
ERZURUM
Rıfkı Danışman
Gıyasetftİn Karaca
ESKİŞEHİR
Murat Kâhyaoğlu
NBryaafi Onal
İSTANBUL
t. Fehmi Cumalıoğlu
Fatma Gülhis Mankut
Mustafa Parlar
Mehmet Ernin Sungur
Şükriye Tojk
Reşit Ülker
İZMİR
i A. Kemal önder
Necear Türkcan
Mahmut Türkmenoğlu

KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Pamuik
KARS
Abdülkeıim Doğru
Kemal Okyay
KASTAMONU
Hasan Tosyalı
i
TCÂYSVERt
i Cemal Cebeci
KONYA
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Ahmet Haşim Benli
!
MALATYA
1
Hüseyin Deniz
MARDİN
Talât Oğuz
(

V/vlllMl

V - ' v KJ \nf\fl.

NEVŞEHİR
1 Mehmet Sabra. Dörtkol

[Reddeden]
ADIYAMAN
Abdurrahman Unsal
(Çekinser)

ANKARA
1. Hakfeı Ketenoğılu
(Geçersiz Oy)
İSTANBUL
Hasan A'ksay
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ORDU
Memduh Ekşi
RİZE
Sûdi Reşat Saruhan
SAKARYA
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ali Acar
SİNOP
Yalçın Oğuz
TRABZON
H. Kadri Eyüboğlu
URFA
Abdülkadür Öncel
YOZGAT
ihsan Arslan
ZONGULDAK
Zekâi Altınay
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[Oya katılImayanlar]
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
Osman Çıtırık
tlter Çubukçu
Yılmaz Hocaoğlu
Selâhatltin Kılıç (B.)
Battal Koksal
Mehmet Hulusi özkııl
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
Emin Bilen Tümer
Alparslan Türkeş (B.)
ADIYAMAN
Halil Ağar
Kemal Tabak
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHÎSAR
Mehmet Rıza Çerçel
İbrahim Elmalı
Rasim Hancıoğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (t. Ü.)
Ali İhsan Ulubahşi
Şükrü Yüzbaşıoğlu

Kâmil Kırıikoğlıu
ibrahim Saffet Omay
Cevalt önder
Hasan özçelik
Fertiha Fatma öztünk
Fikri Pehlivanlı
önder Sav
îlyas Seçjkin
Salbaihatfcin Selek
H. Turgut Tolker
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Deniz Baykal
Ömer Buyrukçu
Abdıırraihim Erdum
Fahri özçeMk
FMz Şarlar
Relmzi Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Sabit Osanatı- Avcı
Ekrem Şada Erdem

AYDIN
Isa Ayflıan
M. Şükrü Koç
A&RI
Muıtlu Menderes
Rıza Polat
Nakit Menteşe (B.)
Kerem Şahik
Mir Bahaıttin Yar'dıımcı ismet Sezgin
BeMç Tozkoparan
AMASYA
Hasan Bütüner
BALIKESİR
Orhan Kayıhan
Ahmet Akçoel
Hüsnü Cahit Koçjkar
Mustafa Kemali Alver
Vehbi Meşhur
ilhan Aytelfein
ANKARA
Cihat Billgehan
Hüsamettin Akni'umcu
Neoatıi Cebe
Muammer Alıcı
ibrahim Behram Ekea*
Orhan AHp
Ahmet ihsan Kırımlı
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Sadullah Usumi
Kemıal Ataman
Orhan ÜretmenOğuz Ay gün
BİLECİK
Osman Ceıran
Orhan Eren
Muzaffer Erdem
Mehmet Ergül (İ. Ü.)
M. Kemal Erkovan (B.)
Mustafa Imâırzalıoğlu
BİNGÖL
M. Rauf Kawdemir
Abdullah Bazencir
Cahit Kayra
II. Celâl ettin Ezman

BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
Milliyettin Mutlu
BOLU
Harun Aytaç
Ahmet Çakmak (Bşk. V.)
Kemal DemTıt (B.)
BURDUR
Faik Kırbaşlı
Ali Sanlı
BURSA
Emin Acar
Ali Elverdi
Hasan Esat Işık
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
H. Suat Sungur
Mustafa Tayyar
Mehmel Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Osman Orhan Çaneri
Zekiye Gülsen
Hasan Sever
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (B.)
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Etem Eken
Yasin Hatüboğlu
Kasım Parlar
ihsan Tombuş
Turhan Utku
DENIZLI
Samı Arslan
Fuat Avcı
Rıza Gemçoğlu
Hasan Kortkmazcan
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Hasan Değer
ReeaJi lîslkenderoğlu
Hailiit Kahraman
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Bahattıin Kara'koç
Mahmut Kepollu
Mahmut Uyanuk
EDİRNE
ilhama Ertem
Veli Gülıkan
ilhan Işık
Cevat Sayın
ELAZIĞ
Atillâ Atilâ
Ömer Naıimi Barım
Hasan Buz
Rasim Küçüikel
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Yahya Akdağ
K-asâm. Cünisli
Selçuk Erverdi!
Mehmet Fuat Fırat
Korkut Özal (B.)
Zekâi Yaylalı (İ. Ü.)
ismail Ha!kkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Ayşe Al'iye Koksal'
Orhan Oğuz
Seyfi Öztürk (B.)
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
Mustafa Güneş
Ib^ahliım Hortoğflu
imam Hüseyin Incioğlu
Mehmet özikaya
Mehmet özmen
Yusuf öztürkmeıı
Orhan Tokuz
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erklmen
ibrahim Etem Kılıçoğhı
Hasan Vamı<k Tekin
M. Emin Turgutaflp
Orhan Yulmaz
GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyunlu
(Bşk. V.)

M. Meclisi
Mustafa Karaman
Erol Tuııcer
Turgut Yücel
HAKKÂRİ
Mikail Hçin
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Sabri ince
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Malik Yılman
Ali Yılmaz (t. Ü.)
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Mustafa Cesur
•Süleyman Demirel
(Başbakan)
Yusuf Uysal
İÇEL
Hikmet Bâloğlu
Nazım Baş
ibrahim Göktepe
Radm Gürsoy
Oral Mavioğlü
Süleyman Şimşek
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
Abdullah Baştür'k
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
Vahit Yaşar Çalın
Süleyman Arif Emre
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürsoy
Mustafa Kara
Abdurrahman Köksaloğlu
Necdet ökmen
Ali .Nejat ölçen
ilhan Özbay
Hüseyin özdemir
M. Kâzım özeke
Osman özer
A. Doğan Öztunç
Ilhami Sancar ' %
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Cemal Suer
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyansan
ihsan Toksan
Ali Topuz
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Halûk Ülıman
Engin Unsal
Cemil Yavaş
İZMİR
Talât Asal
Kaya Bengisu
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
Âdil Demir
Yücel Dirik
Ali Naili Erdem (B.)
Yılmaz Brgenekon (B.)
Süleyman Genç
Coşkun Karagözoğlu
Şinasi Osma
Remzi özen
Orhan Demir Sorguç
lamaii Taşlı
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
ismet Ağaoğlu
Halit Evliya
Mehmet özdıal
Ahmet Tevfik Paksu
Oğuz Söğütlü
Ali Zülfiükâroğlu
KARS
Doğan Anaslı
Yasin Bozkurt
Kemal Güven (Başkan)
Cemiıl Ünal
Hasan Yıldırım
KASTAMONU
Vecdi ilhan
Mehdi Keskin
Sabri Keskin
Hilmi Öztürki
Sabri Tığlı
KAYSERÎ
Mehmet Altmışyedioğlu
Tufan Doğan Avşjargfil
Turhan Feyzioğlu (B.)
Selçuik Iım,ajm;oğlu
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Hayrettin Nakiiboğlu
Kâmil özsarıyıldız
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Tankut Akalın
Mehmet Atagün
Mehmet Dedeoğlu
KIRŞEHİR
Mustafa Aklsoy
Memduh Erdemir
Sait Şayiam
KOCAELİ
Sedak Akay
IbraiMm Akdoğan
Turhan Güneş
Şevket Kazan (B.)
Sabri Yahşi
KONYA
Reşat Aksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Şener Battal
İjamet Büyükyaıylacı
Bahri Dağdaş
Necmettün Erbakan (B.)
Kemâlettin Gökakm
Mustafa Kubilây İmer
M. Necati Kalaycıoğllu
Hüseyin Keçeli
Ali KbMradak
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tamr
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum (B.)
H. Cavit Erdemir
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Mehmet Delikaya
Hakkı Gökçe
Ahmet Karaaslan
Celâl Ünver
MANİSA
Veli Bakirli
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Mustafa Ok
Hilmi Okçu
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Necmi özgür
M. Gündüz Sevilgen
Önol Sakar
Süleyman Tuncel
Hasan Zengin
MARDİN
Fehim Adak (B.)
ibrahim Aytsoy
Seyfi Güneş tan
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA^
Adnan Akarca
Ahmet Buldanlı
Ünat Demir
Halil Dere
Ali Döğerli
MUŞ
Ahmet Mamdü Çelebi
Tekin ileri Dikmen
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Zeki T etkin er
Ragıp Ün er
NtGDE
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.)
S. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kavurmacıoğlu
Haydar Özalp
Azmi Yavuzalp
ORDU
Ata Bodur
Mustafa Kemal Gönül
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
Senai Yazıcı
RİZE
O. Yılmaz Karaosmanoğlu
Sami Kuimlbasiar
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kenan Durukan
Nadir Lâtif islâm
M. Vedat önsal
İsmail Müftüoğlu (B.)

M. Meclisi
SAMSUN
Fahri Birer
Mustafa Dağıstanlı
Ilyas Kılıç
Doğan Kitaplı
Hüseyin Özalp
Hayati Savaşçı
Hilmi Türkmen
Fuat Uysal
irfan Yankutan
SÜRT
İdris Arıkan
Abdülbaki Cartı
Mehmet Nabiî Oktay
Abdülkertim Zilân
SİNOP
Mustafa Kaptan
Tevfflk Fikret övet
SİVAS
Enver Akova
Ahmet Arıkan
N. Nazif Arslan '
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Vahit Bozatlı
Ahmet Durakoğlu
Ekrem Kangal
t M. İhsan Karaçam
Vahdettin Karaçorlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol (B.)
N^ıhan Ilgün
Ömer Kahnaman
TOKAT
Hüseyin Abbas
Cevat Atılgan
İsmail Hakkı Birler
FeyzuHalh Değerli
Ali Şevki Erek (B.)
Ali Kurt
Haydan U'lusoy
TRABZON
İ d i l Aid Ö M
Ömer Çaikıa'oğlu
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Ekrem Dffloaı$3i
Lûtfi Köktaş
Mehmet özgür
Aihmet Şener
TUNCELİ
Nihat SaÜtJİk
Siileymıaaı Yûûnrım
URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak
Neera^efttinı ÖeMherâ
Mustafa Kılıç
Halil Millî
Celâl Paydaş
UŞAK
Orhan Dengiz
Kadir özpak
Ahmat Yıtaaz
A 1

ı

"V7*

t

VAN
îhisan BedMuaıoğlu
Muslih Görentaş

[Açık

YOZGAT
îlhami Çertdn
Ali Fuat Eyüpoğlu
Neââra Korkm'aiz
Mustafa Asri Ünsür
Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Nihat Akın
Kemal Anadol
Sebati Ataman
Bülent Ecevit
Fevzi Fırat
Otihan GRkucüoğlu
Cahit Karakaş
Mehmet Zeki Okur

üyelikler]

Aydın
Kars
Ordu
Trabzon

1
1
1
1

Yekûn

-

Kinyas Kartal
Mehmet Salih Yıldız
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
22 NCİ BİRLEŞİM
22 . U . 1976 Çarşamba
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER
3
SEÇÎM
1. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ve Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
•'X 1 • — Türfciye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan koımisyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12 . 5 . 1976)
X 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit
taksitle feizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ.
RÜŞMELER
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, iişklin önergesi. (10/18); Urfa MiMeırvekli Ce
lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinin sorunlarım ve bu sorunların
çözüm yollarım saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60)
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkafcadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma

Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri aknaik amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/19)
3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka*
daştnın, 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 uyarıaca bir Meclis Araş-*
tırması açılmasına iliştin önergesi. (10/20)
4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21)
5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar-;
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/22)
6. '— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nİn
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23)
7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) .
8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar-.
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta-i
mak amacıyle, Anayasamn 88 rici, Millet Meclisi İç-!
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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 ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amâcıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26)
10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşın kârı, maliyet
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaıybmı önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amâcıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Medis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/27)
11. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23
Arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gklermök, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup
olmadığını saptamak amâcıyle, 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 sanayimde nelerin yapıîaJbileceği, nelerin
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
hangi kısmına el konula'bileceğînrn tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Mfllet Meclisi içtüzüğü
nün 100 noü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4)
13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amâcıyle, 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 amâcıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, fi 0/30)
15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup

olmadığını tespit etmek amâcıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclîsi 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 amâcıyle, 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 amâcıyle, 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 amâcıyle, Ana
yasanın 88 nsi, 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
gerekli tedbirleri saptamak amâcıyle, 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 amâcıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilîşkin önergesi. (10/36)
21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini
saptamak amâcıyle, 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 DemfireFe ait Orman Ürünleri ye.

inşaat Malzemeleri Ifihalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nd maddeleri uyarınca bîr Meois Araş
tırması açılmasına iişkin önergesi, (10/38)
23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 od, Müet Mecffisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na îişkin önergesi. (10/39)
24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, MiÜet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nd maddesi uyaranca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40)
25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzem' yok etmek isteyen iç ve
dış etkenlerle aıhnacak tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Müet Mecİsi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41)
26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin örgütâetnmeadınd ve finansmanını sağlamak için gerekfi tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Müet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42)
27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen
ilkelere
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 neti mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/43)
28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir
sarsmüyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak-amacıyle, Anayasanın 88 nd, Mil
let Mecİsi* içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/44)

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk ve 9
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır.
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy«
le, Anayasanın 88 nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına Miskin önergesi. (10/45)
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacmğmın sorunların] tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd Millet
Mecİsi içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir,
Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi^
(10/46)
31. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu
ve 9 adcadaşmın, küçük sanayiin ülke kalkınmasına
daha etklii bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle,
Anayasanın 88 nd, Müet Mecİsi içtüzüğünün 102
nd maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına Miskin önergesi. (10/47)
32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve
«taamlarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Millet
MecM içtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi.
(10/48)
33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisini*
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nd, Müet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nd maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,
(10/49)
34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğMmî sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88
nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nd maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi, (10/50)
35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağh işletmelerde
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Mile* Meclisi içtüzüğünün 102 nd mad-
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deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
üşkin önergesi. (10/51)
36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarıma
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi. Mil
let Meclisi içtüzüğünün 1.02 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
flO/52)
37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9
arkadaşınım, zeytin zararlıları ile savaşta başansızlığıo nedenlerimi ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici
zararlına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meeisri İçtüzüğünün 102 noi
maddeleri uyanınca bir Meclis Araştırması açıtaıasıma ilişkin önergesi. (10/53)
38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ndi maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54)
39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
•Milet Meclisi Içıtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Mecüs Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55)
40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda Okuyan Tunceli'K öğrencilerin öğrenim olanağnnı elimden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5)
41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama
istemimin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyar
«nca bir Gendi Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
(8/6)
42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme gflırn politikası-

nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57)
43. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşınım, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi.
(10/58)
44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88" nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
iişklin önergesi. (10/59)
45. — Istaınibul MiletvekiS Mehmet Emin Sungur
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki
tutuklu ve mahkûmlarım barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61)
46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl 'harcandığı, kimlere ve hangi
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62)
47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi.
(10/63)
48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınlarım se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle. Ana
yasanın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve
i
03 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması
açıifrnasıına ilişkin önergesi. (10/64)
49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle,
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir MecMs Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9
arikadaşiimn, ülkemizdeki madem kömürü ve linyit
yalaklarının rezerv ve kapasitesıini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet MecMsi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66)
51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
52. — Burdur Milîetyelkilli Osman Aykuıl ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
88- nci, Millet Meclisi 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 gerekl5 ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/69)
54. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecîis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70)
55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergemi. (10/71)
56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını
saptamak amacıyle^ Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73)

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, 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 Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu" Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyH, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77)
61. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uvarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/78)
62. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 neti
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
63. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak
amacıyle, 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 Ö. Yılmaz Karaosmanoğlu
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin
önergesi. (10/82)
65. — Hatay MliieıCvelkiiI Malük YıÜkaan ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)
66. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8)
67. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83)
68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Jişkin
önergesi. (10/84)
69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85)
70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* AlUnsoy
ve Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
mekana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü&ünün 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

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri koııuiunda,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genei Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9)
72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddteleni uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87)
73. — Afyonkarahisar Milletvekili
Süleyman
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açümasına ilişkin önergesi. (10/88)
74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin geMşememesinin nedienierini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89)
75. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/90)
76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/91)
77. — Konya Milletvekili Özer ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92)
78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilsre emniyet
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak

amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93)
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97)
83. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı olduğu 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. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin' kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/99)
85. — Ankara Milletvekili Cevat önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım,
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103

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 içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101)
87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının
saptanması
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102)
88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve
12 arkadaşının, DÎSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/103)
89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10)
90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104)
91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili istanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/105)
92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı ve 9
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle,

100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10
Anayasanın 88 ncİ, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 I
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106)
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
93. — îzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
kin önergesi. (10/114)
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak
101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
amacıyle* Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü I
Mutlu
ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
konusunda,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107)
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11)
9 arkadaşının Bor tuzlan konusunda ülke ekono
102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıykadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir -Meclis Araş
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108)
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115)
95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve I
103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
kadaşının, İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
kin önergesi. (10/109)
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
96. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
(10/116)
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri
104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
(10/110)
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117)
97. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/111)
98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112)

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet * Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118)
106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa?
nm 88 nci, Millet. Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119)

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9
meme nedenleri iie yabancı petrol şirketlerinin üre i arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde meytim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
•lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,
kin önergesi. (10/113)
I. (10/120)
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108. — Hatay Milletvekili Sabrı 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)
109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyannca 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123)
,111. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124)
112. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri,
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125)
113. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyannca 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 içtüzüğünün
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 lişkin önergesi. (10/128)
116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, Orman içi köylerinin so-inlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,

ı Millet Meclîsi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bk Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129)
117. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan ve 9
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana«
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132)
120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğîu
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-i
I lisi içtüzüğünün 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 8.8 nci, Millet, Meclisi içtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
I açılmasına ilişkin önergesi. (10/134)
122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen
deprem doliayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, MilI let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/135)
123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tuI tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri uyarınca bir
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
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124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temastan komMrmĞa, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/12)
125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137)
126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/138)
127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139)
128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve İC! ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140)

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28)
5. — Bıjnıgöl Mffietvdkii Abdullah Bazenciır'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
6. — Anltalya Miletvek'i'M İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
7. — Saımısun MıiMetvelkHii llyaıs Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
8. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivais
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kacından sözlü soru önergesi. (6/55)
9. — Sivas MilıetvdklMi Enıver Akova'nın, 4 ncü
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56)
10. — Kars MiffietydküıM Yasin Bö2JkıU!rit'un, Kars
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59)
11. — Kaırs Mi'ltetvdk'i'Ii Yasin Bozikurt'un, Dev
let ormaDlarına dair Orman Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/62)
li2. — Antakya Mıilfetvelkii İhısan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65)
13. — Yozgat MâüÖüvdkM İhısan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/66)
14. — İçel Mıi'leitvdkffi Nazım Baş'ın, Devlet Su
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/116) (*)
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SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/67) (*)
2. — İstanbul 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,

15. — Kaistamionu MUlletvelk!illi Mehdi Kösıkin'in,
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72)
16. — Kastamonu Milletvekilli Mehdıi Keskkı'ih,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/75)

x

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

17. — Kars Milletvekilli Yalsin Bozlkurt'un, öt ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76)
18. — Denizli MiMetiyelkıii Sarnıi Arslan'ın, Oumv
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/78)
19. — İstanbul Milötvdklili Doğan Özıttuınç'un,
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
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Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından , Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
sözlü soru önergesi. (6/79)
lü soru önergesi. (6/104)
20. — Sivas MMletivdkÜli Enver Akova'nın, Sivas
35. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
sözlü soru önergesi. (6/105)
21. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
36. — Hatay Milletvekili Sabri înce'min, yemek
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82)
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü
22. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
soru önergesi. (6/106)
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin
37. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83)
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
23. — İçel Milletvekili Nazıim Baş'ın, son günler
gesi. (6/108)
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
kandan sözlü soru önergesi. (6/84)
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî
24. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109)
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin
soru önergesi. (6/85)
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110)
25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
4Q. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
Medenî
Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
önergesi. (6,181)
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111)
26. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının
rük ve Tekel Bakanına üişkin Başbakandan sözlü
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
soru önergesi. (6/134) (*)
(6/89)
42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
27. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nan, An
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90)
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114)
28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'm,
43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9])
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115)
29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
44. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet AğaC. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
oğlu'nun,
Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
lediyelere
ilişkin
İmar ve İskân Bakanından sözlü soru
gesi. (6/93)
önergesi. (6/137) (*)
3Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
soru önergesi. (6/94)
kin Başbakandan sözlü, soru önergesi. (6/119)
31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
som
önergesi. (6/120)
32. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
47. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
«Türik Yülkseltare Oemıiıyötiiı» nin adını değiştirmesine
Çoruh
nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru
sına
ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
önergesi. (6/99)
sözlü soru önergesi. (6/122)
33. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
48. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü
kandan sözlü soru önergesi. (6/103)
soru önergesi. (6/123)
34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
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49. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*)
50. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*)
51. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/124)
52. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125)
53. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan .afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128)
54. — izmir Milletvekili
Süleyman Genc'in,
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/149) (•)
55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/130)
56.. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131)
57. — Balıkesiir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133)
58. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*)
59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, is
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/136)
60. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*)
61. —- içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/139)
62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/140)

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of
Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142)
64. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som
önergesi. (6/160) (*)
65. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü, som önergesi.
(6/147)
66. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161)
(*)
67. — içel 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)
68. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti'
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155)
69. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü som önergesi. (6/157)
7Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158)
71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/162)
72. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163)
73. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165)
74. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/167)
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75. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kimyevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/168)
76. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170)
77. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/172)
78. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesı. (6/173)
79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilciliklerimize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/178) (*)
80. — Samsun Milletvekilli İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi duı-umlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174)
81. — Zonguldak Milletvekilli Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176)

ı

I
j

I

I

'83. — Afyonkaralhisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*)
84. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi
(6/190) (*)
85. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*)
I
86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so- I
ru önergesi. (6/179)
87. — Urfa Milletvtekili Abdülkadir öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
88. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
j

89. — İzmir MiHetveMli Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182)
90. — İçel Milletvekili* Süleyman Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/185)
91. — Zonguldak Milletvekilli Orhan Gönüüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975* adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197)
(*)
92. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürklmen'
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
93. — 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) (*)
94. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, Bakana
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)
95. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un. Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)
96. — 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)
97. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener*
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*)
98. — Eskişehir Milletve'kili Murat Kâhyaöğlu*
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
99. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü^
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
100. — İstanbul Milletvekili İlhan Özfeay'm, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*)
101. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209) (*) -
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102. — 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) (*)
103. — Kahramanmaraş Milletvekili Halil EVfya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından
bazılarının siyasî toplantılara kaldıklarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/192)
105. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baîoğlu'nun, Spor Aka
demicinin açıÜmasımı geciktirmesine ilişkin Başbakan
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/195)
106. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın,
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/196)
107. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî
örgütlere
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*)
108. — Ankara Milletvekülı 'Necdet Bvliyagillin,
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kim Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*)
109. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in,
Antalya - Abatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/225) (*)
110. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
111. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/227) '(*)
112. — Aydın Milletvekilli M, Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
113. — Ordu Milletvekilli Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi.
(6/200)
114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT eski Genel Müdürüyle iligili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201)

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/229) (*)
116. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi
(6/230) (*)
117. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un,
Eeevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş,
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/231) (*)
118. — Siirt Milletvekilli Ndbai Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Bnbafcan ve Bayındırlık
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezüerıindeki
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/232) (*)
119. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Barba
kan Yardımcısı Necmettin Erba'kan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*)
120. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205)
121. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, Evlenen bayan Öğretmenlerin naklilerine
ilişkin Millî Eğitim. Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/206)
122. — Hatay Milletvekili Sabrü İnce'nin, Hatay
Mine atanan Millî Eğitim Müdürüne iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)
123. — 'istanbul Milletvekili Mehmet Bmin Sungur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına iişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*)
124. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülikemizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/236) (*)
125. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Pois Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/211)
126. — Muğla Milletvekilli'Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî EğMm Müdürlerine iişkin Mîllî
Eğitim Bakanından sözüü soru önergesi^ (6/237) (*)
127. — istanbul Milletvekili Necdet Ökhıen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/238) (*)
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128. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)
1129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrencilerine iMşkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/212)
130. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekliner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
C H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözllü
soru önergesi. (6/213)
131. _ Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere
üşkiin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,
(6/241) (*)
132. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergsi. (6/243) (*)
133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/244) (*)
134. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, 'Siverek
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*)
135. — Ankara Milletvekili Necdet EVliyagil'in,
bir Danıştay kararı üe bazı bakanlık memurlarına
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/246) (*)
1136. — Amasya Milletvekilli Vehbi Meşhurun,
imam - Hatip kadrolarının dağıtımına İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
137. — Çankırı Milletvekili 'M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle Igü. sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*)
138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın,
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*)
.139. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargttilin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
lim Rakamından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
140. — istanbul Milletvekilli Mehmet Emin Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi^ (6/251) (*)
141. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine

ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214)
142. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Milî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve
lise Müdürlerine Miskin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/252) (*)
143. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdbğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımızla yapman suafcastöere ve alınan korunma
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/215)
144. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ffişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/253) (*)
145. — Adana Milletvekilli İlter Çubukçu'nun,
yurt dışına kaçan Mrgırdıç Şelefyıan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/254) (*)
146. — Hatay Mlletvekili Malik Yılman'ın,
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*)
147. — Adana Milletvekili Osman Çıtınk'ın,
Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/256) (*)
148. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazlı
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrtnd münase
betlerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/257) (*)
149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir
genel müdüre ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/258) (*)
150. — Ankara Milletvekilli Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın baza ilçelerindeki öğretmen tayin ve na*
kilerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/259) (*)
151. — Trabzon Milletvekiili Mehmet Özgür'ün,
iktisadî ve Ticarî filimler Akademilerine iişkin Milî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*)
152. — Balıkesir Miletvekili Necati Cdbe'nin,
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/261) (*)
153. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*)

— 16
154. — Balıkesir Mtovefâi Necati Cebe'nin,
tayin ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,
(6/263) (*)
155. — Giresun Milletvekili Orhan Yümaz'ın,
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/264)(*)
156. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
157. — Malatya Milletvekilli Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin MilM Eğitim Bakanından- sözlü soru önergesi, (6/266)
(*)

167. — Muğla MMetvekiili Halil Dere'nin, Alman-:
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanındao
sözlü soru önergesi. (6/276) (*)
168. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, is
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*)
169. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Koo*
Msyon partileri $ örgülerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219)
170. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin MİM Eğitim' Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/278) (*)

(158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)

171. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ÜlkÜBir'in kuruluş ve çalışmalarına Miskin Başbakandan
söalü soru önergesi. (6/279) (*)

159. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*)
160. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi. (6/272) (*)

172. — İçel Milletvekili Çetin Yılmiaz'm, 1974
1976 yıllarında Ankara Milî Eğitim Müdürlüğüne
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*)

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfiıkâroğhı'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim,
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/216)
162. — Sivas MMletvdkili Mustafa Tlmisi'nîn,
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217)
163. —- Adana Milletvekili îlter Çutoukçu'nun,
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218)
164. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaiosmanoğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var)
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/273) (*)
165. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğiu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*)

173. — İstanbul Milletvekili Necdet Okmen'in,
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye
ilişkin Adalet Bakanıradari sözlü soru önergesi. (6/220)
174. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/281) (*)
175. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın,
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî
Eğitim Babanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*)
176. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*)
177. — Gaziantep MilleHvekili. Mustafa Güneş'in,
28 . 10 < 1975 günü basına verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*)
178. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın,
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*)

179. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
\V66. — îstanlbul Milletvekili Doğan Özfcunç'un, dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin
sözlü soru önergesi (6/275) (*)
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*)
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180. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son
olaylarda yakaılanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*)
181. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in,
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere liMşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*)
182. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemdin,
Borçka Ticaret lisesindeki Atatürk panosunun indirilmesıine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*)
183. — Artkara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel
teşebbüste görev alan, bir sıiyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/291) (*)
184. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen
öğrencilerin sorunlarına ilişkin MÜH Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*)
185. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine üştein Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
186. — Aydın Milletvekili îsa 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) (*)
187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle
bunların kimliMeri'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/295) (*)
188. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296)

C)
189. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
İşçi haklarmm geri alınmasını amaçlayan girişimlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)
190. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, Kayseri Mimar Sinan llköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/298) (*)

191. — Kocaeli Mületvekili İbrahim Akdoğan'ın,
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/299) (*)
192. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi^
(6/240)
193. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü #e Yunus Emi» öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Milî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
194. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin
Malye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*)
195. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın,
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi.
(6/302) (*)
196. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Türkiye ile iîgii bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/303) (*)
197. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larıma- ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/304) (*)
198. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*)
199. — 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)
200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okuliardıa siyasî parti rozetleri taşımalarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.:
(6/308) (*)
201. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, Bakan
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında,
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/309) (*)
202. — Artvin Milletveküi Ekrem Sadi Erdem'in,
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/300) (*)
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203. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/310) (*)
204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli
toplantıya ilişkin Mİ3M Eğitim Bakanından sözdü soru
önergesi. (6/314) (*)
205. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik 'Devletten iîe Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*)
206. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*)
207. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın,
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/317) (*)
208. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/318) (•)
209. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*)
210. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçektirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/311) •'(*)
211. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun,
İsparta Valisine ilişkin tçişlori Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*)
212. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) •(*)
213. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/326) <•)
214. .— Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden

çıkarılan öğrencilere ilişkin 'Millî'-Eğitim
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*)

Bakanın

215. — 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) (*)
216. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'
in, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*)
217. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*)
218. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*)
219. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsai'ın,
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/332) (*)
220. — Urfa MMietvdkiHi Celâl Paydaş'ın, teşvik
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahts ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/269)
221. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*)
222. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*)
223. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği iîe Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) .(*)
224. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/338) (*)
225. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*)
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226. — Balıkesir Milletvekili Necati. Cebe'nin,
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi
mallar^ için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340)' (*)
227. — Adana Milletvekili Hasan Cedt'in, üç
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/343)- (*)

236. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğİu
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*)
237. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğİu'
nun; Eskişehir'de Etîbank - MTA ve DSİ'hin 1976
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*)
238. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğİu'
lu'nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî7 Eğitim* Bakanından- sözlü
soru önergesi. (6/356) (*)

228. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P.
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/345) (*)

239. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini
tarafından- dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim
Bakanından, sözlü soru önergesi. (6/357) (*)

229. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nın, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü
scrru önergesi. (6/346) (*)

240. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmitfe gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanındansözlü soru önergesi. (6/358) (•*)

230. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Ba&tekJMidaın sözü som önergesi. (6/320) (*)
231. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/321) (*)
232. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*)
233. — 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) (*)
234. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin,
Nazilli öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352)

241. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin,
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/359) (*)
242. — Ankara Milletvekili Necdet Eviiyagil'in,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*)
243. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin,
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*)
244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363)'*(*)'
245. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz üçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/364) (*):

(*)

246. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*)

235. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Sön Havadis Gazetesine
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322)

247. —Adana Milletvekili Hasan Gerit'in,. Yay Kur içîn hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/366) (*)
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248. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın,
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akıtılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*)
249. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Örtıa Doğu Teknik Üniversiftesiınlin Mersin bölgesin
de açacağı Denk Bilimleri Bölümünün engdüenmesfoe lüşkSo Başbakandan şözKi soru öaerıgesi; (6/374)
(*)

veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu,ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/384) (*)
260. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 1976 öğretim yılında îlköğretmen okulları ve Eğitim
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) '(*)

250. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm,
Başlbakanhk, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Kanuokırın kapsamına giren kuruluşların kadrolarına
ilişkin Bas>alkandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*)

261. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin,
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/389) (*)

251. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Üniversdtelere girecek talebelerin tespiıti
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin
Barbakandan sözlü soru önergesi, (6/376) (*)

262. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*)
263. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391)
(*)

252. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975
yiili küıtAü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı arastndalki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sö^zlü soru önergesi. (6/377) (*)
253. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*)
254. — 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 ilişikin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*)
255. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/380) (*)
256. — tzmir Miletvekii Kemal Önder'in, Ticaret
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/381) (*)
257. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ın, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine
ilişkin .Millî- Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/382) (*)
258. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'
nun, Kamu lîktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*)
259. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan

264. — 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) (*)
265. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına üişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368)
266. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369)
267. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/370)
268. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371)
269. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi.
(6/372)
270. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*)

- 21 271 i — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393)
(*)
272. —- Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*)
273. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'ffljfl, Eğitim. enısiCitlülterinle öğrendi almaş sekine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/396) (*)
274. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/397) (*)
275. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/398) (*)
276. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un,
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/399) (*)
277. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in,
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
iklin MUM Eğiffiilm ©alk&nıındıan sözlü soru önergesi,
(6/400) (*)
278. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Kur'an
kurslarında öğretildiği iddia edilen gizli yemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/401) (*)
279. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan önkayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü ısonu önıangesii. (6/402) (*)
280. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*)
281. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
öraerıgesii. (6/404) (*)
282. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ankara'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*)

283. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan-.
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/406) (*)
284. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*)
285. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Trabzon ilindeki YSE çalışmalarına ve toplu sözleş
meden yararlanamayan Yol - Su işçilerinin durumla
rına ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/408M*)
286. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,'Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*)
287. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere lîşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373)
288. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet
Istaiüistifc Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387)
289. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğrendiere Mşfcin Milî EğMm Bakanından. sözlü soru
önergesi. (6/395)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu rapora ile İçtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976)
X 2. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5.4.1976)
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç-

- 2 2 lar Kanununun 34 ncü maddesinin: değiştirilmesine
dair kamın teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976)
4. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulubahşi 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)
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18*e indirimesine
da/ir ıkan/un teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ite içtüzüğün 38 nci (maddesi uyarınca
gundemıe alınma önergesi (2/26) (S. Sayısı : 341)
(Dağıtoa tarihi: 18 . 5 . 1976)
6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşımın, Postocılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat
bakıcılarına ve kondolkltör, horelket memuru, gardöfren, molkasçı, manevraca gibi ıbazı Devlet Demiryol
ları ırnensupiarına fiilî hizmet zammı verilmesi için
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesin© fukralar eklen
mesi, halklkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar,
Ulaıştırma ve Turizm Komıisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/1.8) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976)
7. — 2 2 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü Merasına bir
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Kütahya Miietvefcii liıan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972
günMi ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci
mSüâtestode dteğişiklik yapılması halklkında kanun
teküfii ve içişleri ve Plan komisyonları raporları.
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi :
1 6 . 6 . 1975)
8. — Tütfkiye Büyük Mfflet MecîM estei üyeleri
haMcmdalki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Oumiıuı'ba^kanınca 'bir daha gMişülmek üze
re geri gönderme teskeresi ve Anayasa Komisyonu
rapfflru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 Ve 428 nci maddelerinin de-

ğiş^riimtsine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976)
10. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si
vas Miietveflcili Ahmet Duralkoğlu'nun, 5 . 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Miiet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük tefldlüfleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355,
2/343) (S. Sayısı :. 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975)
X 11. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komıisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başfcaiitıikâarı tezkereleri. (M; Meclisi : 1/298; C Se
natosu : 1/354) (M. MecM S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağitaıa tarihi : 30,6.1975)
12. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar
Kanununun 2$ nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında konun tasarısı ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi ":
3 . 7.1975)
13. — istanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 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)
14. — 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)
15. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 4
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi,- hakkında kanun teklifi ve
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi :
4 . 7 . 1975)
16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şerbetçiotu; Ziraati Kanun; teklifi ve Taran, Orman ve
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı :
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)
17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'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)
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18. — Çorum Milletvekili Yasin JHLatiboğlu ve 3
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976)
19. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı :
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976)
X 20, — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun =bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi :
26 . 3 . 1976)
21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün!ün,
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları, (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976)
22. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu JCuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun" 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine Miskin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :> 13 . 4 . 1976)
23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 .1976)
X 24. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :
19 . 4 . 1976)
X 25. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu
Teşkilâtında döner sermayeli istetmeler kurulması
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu.
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976)
26.— Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci
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maddesinin değiıtirilmesiae dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra-.
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 , 1976)
X ,27. — 11 Temmuz 1963 tarih ve ,269 sayılı
tafesis 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 komişyonlarrraporlan. (1/152) (S. Sayısı :
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 .1976)
X 28. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alnı
ma önergesi. (2/337) (S Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi:
27 . 4 . 1976)
X 29. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve
İçtü^iğun 38 nci maddesi .uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi :
3 . 5 . 1976)
30. — İstanbul .Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir iıkra 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 31. — Rize Milletveküi Sami Kumbasar'ın,
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606
snyılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/59, 2/590) (S. dayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 , 5 . 1976)
32. — Muş Mâflteıtvelkİıi Telkin İleni DUcmea'in,
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976)
33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
Bilecik Milletveküi Mehmet Brgül'ün, Parlamento
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üyeliği üe 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)
34. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı :
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5.. 1976)
35. — Hasan Kızı Hafize Öztiirk'e vatanî hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı :
336) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 5 . 1976)
36. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu Israfü Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976)
37. —- Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976)
X 38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi :
18 . 5 . 1976)
39. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler
dolayısıyle yapılmış bulunan
borçlandırmaların
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve- Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976)
40. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı ada kanun teklifi
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404)
(S. Sayısı': 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976)
41. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 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)
42. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S.
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976)
43. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S.
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970
X 44. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu.
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976)
45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüeün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496)
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976)
46. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 hti maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı: 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976)
47. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt-.
ma tarihi : 3 . 6 . 1976)
48. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun,
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında içtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976)
v

49. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm ve Plan komisyonları raporlar? (1/419) (S.
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976)
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X 50. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. {Ifil)
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976)
51. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976)
52. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi
9 . 6. 1976)
53. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi :
9 . 6 . 1976)
54. —• Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milîetve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27
arkadaşının. Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye
Düyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun ba/ı 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)
55. — 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 kanun teklifi ve
Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 . 6. 1970
56. — Koraya MMİettvefci'M 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
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6.. 1976)
57. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine

birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi :
II . 6 . 1976)
58. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri: 3 . 7 . 1974, 1 1 . 6 . 1976)
X 59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile tstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, tstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahy.ı Milletvekili
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek
Ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.lması hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı :
204 ve 204''; 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975;
14 . 6 . 1976)
X 60. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'ntn, 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) »le Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alıtn Vergisi ve
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartlan ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497,
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976)
X 61. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976)
62. — 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) (Dağıtma tarihi -.16,6.1976)

X 63. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm,
İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi özerin, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahallp Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka*
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379,
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi :
16 . 6 . 1976)
X 64. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile.
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep
Milletvekili- Orhan Toikuz'un, Nevşehir Milletvekili
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili
Süleyman Demire! ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'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'm, İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezdin, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının,
İstanbul Milletvekili Necdet ökmen ile Şükriye Tak'
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
Erkovan ile AI'i Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136.
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430,
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186)
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976)
X 65. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi
Nâzım tnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan
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komîsyonlari raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102,
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi :
22 . f . 1976)
66. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi :
22 . 6 . 1976)
67. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376)
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976)
X 68. — 29 . 7 . 1970 tarihli vç 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in,
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun,
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302,
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976)
69. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un,
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki
seçici maddenin 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)
70. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma
tarihi : 29 . 6 . 1976)
X 71. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı :
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976)
X 72. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis-

yoman raporları. (1/285) (S. Say»*ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976)
X 73. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkınd*
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 74. — 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)
75. — 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 nöi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303,
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976)
76. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 saydı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386)
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976)
77. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ye Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353)
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976)
78. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284
ve 284'e 1 nci ek) Pağıtaıa tarihleri : 8 . 4 . 1976,
8 . 7 . 1976)
79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kölker'in, şehit poMs memuru Mehmet Şenses
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi

27 - ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389)
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976)
X 80. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388)
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976)
81. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar CirtVin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi :
9 . 7 . 1976)
82. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma
tarihi : 9 . 7 . 1976)
83. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının 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)
84. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, '
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına daİT
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612)
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976)
85. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş
Tunagil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335
doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi üe 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 86. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ite Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile
Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 8 arkadaşının,
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Islâmî İlimler Akademileri kanun tedifleri ve Milli I içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492,
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi :
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma
11 . 11 . 1976)
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976)
94. — Müesseselerde özel Koruma Teşkilâtı
kurulması
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir- I
misyonu raporu ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
ne Milletveikili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403)
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976)
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/6.44) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976)

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89,
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
88. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya I uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976)
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun I X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile içtüzüğün I Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve içtü
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976,
hi : 24 . 11 . 1976)
11 . 11 . 1976)
97. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık
X 89. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan
Yasası teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş I gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406)
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın I (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976)
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı :
98. — istanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile
397) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976)
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk
X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması I sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve içtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976)
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976)
99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
18
arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden
da
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle I
rınca
gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme- I sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 ,1976)
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa- I
X 100. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 33 ar
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme I
kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, içişleri,
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlan
tarihi : 11 . 11 . 1976)
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi :
25. İ l . 1976)
X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi I
101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karave içtüzüğün 38 noi maddesi gereğince gündeme
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine
ma tarihi : 11 . 11 . 1976)
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve iç
93. — istanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi :
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve I 25.11.1976)

X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7. 12. 1976)
X 103. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin
kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412)
(Dağutma tarihi: 9.12.1976}
X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı :
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976)
105. — Kocaeli MiIIetveküi Şevket Kazan ve 12
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976)

106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan
Mahallî idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde
yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Adalet
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976)
107. — Konya MiletvekM Necmettin Etbakan
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 . 1976)
108. — Yozgat Mlilefcveklii Ömer Lütfü Zamaırsız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976)
(X)

Açık oylanacak ifleri gösterir,

(Millet Meclisi Birleşim : 22)

