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Gündem Dışı Konuşmalar
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1. — Artvin Milletvekili Ekrem Şadı Erdem*
in, Artvin'de öğretmenlerin evlerinin dinamitlen
mesi konusunda gündem dışı konuşması.
111:112
2. — Malarya Milletvekili Hakkı Gökçe'
nin, Malatya Hekimhan ilçesi lisesinin kapalı
bulunmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve
Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdem'in ceva
bı.
112:113
3. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
son günlerde meydana gelen komando saldırı
ları konusunda gündem dışı konuşması.
113:116
B) Tezkereler ve Önergeler

116,117

1. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve
Tanıtma Bakam Lûtfi Tokoğlu'na, Devlet Ba
kam Gıyasettin Karaca'nm vekillik etmesinin

Sayfa
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/773)
116
2. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin yasa
ma dokunulmazlığıinin kaldınhnası konusunda
hazırlanan Hazırlık Soruşturma Evrakının geri
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/774) 117
3. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/280)
117
4. — Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman'm, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (4/281)
U2
5. — Türkiye - Irak Petrol Boru Hattının
açıhş töreni için Irak'a gönderilen Heyete ka
tılması uygun görülen parlamenterler listesine
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/776)
117:123
6. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak
ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha
kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbir
leri tespit etmek üzere kurulan 10/9 numaralı
Araştırma Komisyonuna yeniden 3 ay süre ve
rilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkere
si. (3/775)
123:124
7. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'
in, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki
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Sayfa
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme
alınmasına dair önergesi. (2/657, 4/282)
124:125
C) Danışma Kurulu Teklifleri
116
1. — T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerinin
değişmez ilkelere bağlanması için bir komis
yon kurularak 1 Mart 1977'den önce kanunlaş
ması sağlanacak şekilde bir kanun teklifinin ha
zırlanması ve aynı komisyona konu ile ilgili
Anayasanın 82 nci maddesi üzerinde önçahşma
yapma görevinin verilmesine ilişkin Danışma
Kurulu görüşü.
116

Sayfa
öğrencilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam Ali Naili Erdem'm yazılı cevabı. (7/1522) 145

V. — OYLAMASAI YAPILACAK ÎŞLER 125,
145
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu
riyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaş
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/270) (S.
Sayısı : 325)
125,158:161
2. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın,
küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
da 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/516) (S. Sa
yısı : 292)
125,161:165
3. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve
Tarım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) 125,
166:169
* VI. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
126
1. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere
geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu
raporu. (1/11) (S. Sayısı: 358)
126:145
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
145
A) Yazılı Sorular ve Cevapları
145
1. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ha
cettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Afyonkarahisar iline bağh bazı
köylerin okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı ce
vabı. (7/1571)
147
5. —. Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren
tesislerinin işletmeye açılmasına ilişkin Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlarından sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazdı ce
vabî. (7/1573)
147:148

2. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Zi
raat Fakültesinin bir asistanına pasaport verilmeyişine ilişkin sorusu ve İçişleri Balamı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1544)
146
3. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın,
Kocatepe Muhribinin batışı hakkındaki soruş
turmaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Ferid Meien'in yazılı cevabı. (7/1568)
146:147

6. — İçel Milletvekili Oral Mavt'oğlu'nun,
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana ili
ne nakledilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakam Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı.
(7/1583)
148:149
7. — Burdur Milletvekili Osman AykuFun,
İsparta Gülbirliği Genel Müdürü ile gülyağı
üreticilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Hali! Başol'un yazılı cevabı. (7/1584) 149:
151
8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Çukobirîik ortaklarının kooperatif borçlarının erte
lenmesine ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakan
larından sorusu ve Ticaret Bakam Halil Ba
şol'un yazıh cevabı. (7/1596)
151:152
VIII. — TEŞEKKÜR VE TEMENNİLER 152:157
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İstanbul Milletvekili İhsan Toksan, T R T neşri
yatı;
Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan, orta dere
celi okullarda okutulan «Ahlâk» kitabı konularında
gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinde çalışanlara verilmesi lâzım gelen
ikramiyeler hakkındaki gündem dışı konuşmasına da
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon cevap verdi.
Bazı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair
26 . 6 . 1973 tarihli 1779 sayılı Kanunun, bir daha gö
rüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca ikinci kez geri
gönderilmesi konusunu görüşmek için Genel Kuru
lun 5 < 1 . 1977 tarihli 28 nci Birleşiminde 9 C. Sena
tosu üyesi ve 9 Milletvekilinden kundan Karma Ko
misyonun 11 C. Senatosu üyesi ve 11 Milletvekilin
den kurulmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edil
di.
Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'm, 5434
sayih T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici
madde eklenmesine dair kanun teklifinin (2/679)
doğrudan doğruya
gündeme alınması
hakkındaki
önergesi reddolundu.

Açık oya sunulan :
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/270) (S. Sayısı : 325) ile;
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) (S.
Sayısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oylama
sonuçlarına göre çoğunluğun bulunmadığı, oylamala
rın tekrarlanacağı bildirildi.
Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak
yardımlar hakkında kanun tasarıssnın (1/285) (S. Sa
yısı : 381) görüşülmesi tamamlanarak maddeleri ka
bul olundu, tümünün gelecek birleşimde açık oya su
nulacağı bildirildi.
18 Ocak 1977 Salı günü saat 15.00'tç toplanılmak
üzere Birleşime saat 19,00'da son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Mehmet Altınsoy
Bursa
Halil Karaath
Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

II. — GELEN KAĞITLAR
17 . 1 . 1977 Pazartesi
Tezkere
1. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ile Niğ
de Milletvekili Azmi Yavuzalp'in yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi. (3/772) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
kurulu Karma Komisyona)
Raporlar
2. - ^ İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1977) (GÜNDEME)
3. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Resmî
yüksekokulların üniversite ve akademilere devredil
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan
komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) (GÜNDEME)
4. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan,
Mayıs, 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
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saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/51) (S. Sa
yısı : 436) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977 (GÜN
DEME)
5. — Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1976 ayları hesabına ait Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/52)
(S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977)
(GÜNDEME)
6. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim,
Kasım 1976 ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu. (5/53) (S. Sayı
sı : 438) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) (GÜNDEME)
7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu.
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977)
(GÜNDEME)
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Teklifler
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 13
arkadaşının, hububat, un ve ekmek kanunu teklifi,
(2/749) (İçişleri, Adalet ve Plan komisyonlarına)
2. — Konya Milletvekili Şener Battafın, 4367 sa
ydı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı Kanunlarla de
ğişik 1 nci maddesinin C ve D fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/750) Millî Savunma,
İçişleri ve Plan komisyonlarına)
3. — Manisa Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 2
arkadaşının, Manisa'da Manisa Üniversitesi adı ile
bir üniversite kurutmasına dan* kanun teklifi. (2/751)
(Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına)
4. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve
2 arkadaşının, Nevşehir'de Nevşehir Üniversitesi adı
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifL
(2/752) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına)
5. — Konya Milletvekili Şener BattaTın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 5434
sav ılı Kanunun 32 nci maddecinin değiştirilmesi ve
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/753)
(Plan Komisyonuna)
.' _
6. — Mardin Milletvekili Fehim Adak ile Nevşe
hir Milletvekili M. Sabri Dörtikol'un, Mardin'de Mar
din Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmasına
dair kanun teklifi. (2/754) (Millî Eğitim ve Plan ko
misyonlarına)
7. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre
ve 22 arkadaşının, memur maaş katsayısının esnek
ekonomik değer esasına göre tespiti için 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması
hakkında kanun teklifi. (2/755) (Plan Komisyonuna)

Rapor
8. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun İl nci
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Taran, Orman ve
Köy İşleri ve Plan komisyonları raporları. (1/440)
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977)
(GÜNDEME)
Yazılı Sorular
9. — Kütahya Milletvekili Haşin Benü'nin, Petkim Genel Müdürüne ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazıh soru önergesi. (7/1611)
10. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun Eskişehir • Sarıcakaya sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakacından yazıh soru
önergesi, (7/1612)
11. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğhı'
nun, Eskişehir - Sarıcakaya yoluna ilişkin Bayındır
lık Bakanından yazıh soru önergesi. (7/1613)
12. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eskişehir - Yunus Emre öğretmen ve Bahçeüevler liseleri müdürlerinin tutumuna ilişkin Millî
Eğitim Bakanından yazdı soru önergesi. (7/1614)
13. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun Ford traktörleri genel bayiliğinin Ziraî Donatım
Kurumundan alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan
yazıh soru önergesi. (7/1615)
14. — İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akgiray'
m, Seka Genel Müdürlüğünce zamlı fiyatla kâğıt sa
tıldığı iddiasına ilişkin Ticaret Bakanından yazdı soru
önergesi. (7/1616)

..<...

- 110 —.

M. Meclisi

B : 33

18 . 1 * 1977

O: î

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekih* Mehmet Orhan Akkoyunhı
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), İlhamı Çetin (Yozgat)
BAŞKAN — Millet Meclisi

Genel Kurulunun

33 ncü Birleşimini açıyorum.

IH — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama esnasında bulunmayan
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yaarkadaşların bir tezkereyi Başkanlığa göndermeleri
pıîacakür., Salonda bulunan sayın üyelerin işaret
ni rica ederim.
buyurmalarım rica ederim.
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.
(Yoklama yapıldı.)

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

/. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin,
Artvin'de öğretmenlerin evlerinin dinamitlenmesi
konusunda gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gün
dem dışı söz istemiş olan arkadaşlarımdan üç tanesi
ne gündem dışı söz vereceğimj

KONUŞMALAR
Bir yuvanın daha sönmesi, tesadüfler sonucu kur
tulmuştur. Gücünü Hükümet kanatlarından alan
komandoların, sağa militanların yarattığı olaylar
sonucu, ilimizin Ardanuç Lisesi, Borçka Ticaret Li
sesi ve Artvin öğretmen Lisesi kapatılmış bulunmaktadnv

Artvin'de öğretmenlerin evlerinin dinamitlenmesi
hakkında söz isteyen Sayın Ekrem Sadi Erdem, bu
yurun efendim.
Saym Erdem, konuşma süreniz beş dakikadır.

Cephe desteğindeki olaylar, Ankara'dan, İzmir'den,
İstanbul'dan Tunceli'ne, Erzurum'a, BingöPe ve
Kars'a kadar, faşizmin tırmanışına paralel olarak
artıyor, Artvin'de de giderek yoğunlaşıyor.

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Saym Baş
kan, saym milletvekilleri;

Geçen yıl okullar kapatılmamışa. Üniversiteler
de başlayan öğrenime ara verme zorunlukları orta
öğretime de yayıldı. Artvin ilinde, Başbakanın elkoymayı tasarladığı üniversite yok, hatta yüksekokul
da yok; her şey Hükümetin elinde ve eli akında;
ama orada da can güvenliği yok, orada da öğrenim
özgürlüğü yoki

Yurdun her yanında kanh olaylar sürüyor. Her
gün birkaç masum insanın hayatına kıyılıyor.
Artvin'de öğretmenlerin evlerine yapılan bom
ban, dinamitli saldırıları huzurunuza getirmek için
Rftfoanhğg başvurmamdan sonra, Erzurum'da, Si
vas'ta, Ankara'da, Tunceli'de, İstanbul'da silâhla altı
genç daha) öldürüldü. Halkevleri, TÖB - DER'ler ga
zeteler, gazeteciler ve Danıştay basıldı. Böylece,
«MHRyetçi Cephe» nin 22 ayhk iktidar döneminde
siyasal nedenlerle öldürtenlerin sayısı 146'ya yükseldi Zorbalıklar çekilmez hale geldi. Yurdun her
yanında yapıldığı gibi Hopa'da, Borçka'da öğretmen
lerin evlerine yapılan çeşitli saldırılardan sonra, 5
Ocak 1977 günü Artvin Ticaret Lisesi Müdürvekili
Stddık A&an'ın evine gece yarısı saat 23.00 sıralartda dinamit atılmıştır.

İlerici kurum, kuruluş ve kişilere karşı, Ülkücü
teröristler, bomban, dinamitti, bıçaklı, tabancalı sal
dırılarını, tahriplerini, işgallerini, cinayetlerini sürdü
rüyor. Güvenlik kuvvetlerinin yer yer yanh davra
nışı ölümlere neden oluyor.
Gündem dışı söz istediğimden bu yana geçen kı
sa süre içerisinde 6 kişinin öldürülmesi, yüzlercesinin yaralanması, «Cephe» döneminde toplam 146
yurttaşın hayatına son verilmesi, herkesi ve başta
Parlamentoyu çok ciddi biçimde düşündürecek bir
talihsiz gelişmedir.
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Ülkemiz, «Cephe» yönetimiyle tam bir kargaşa
içine itilmiş, iç savaşın eşiğine sürüklenmek isten
mektedir. Ülke bu noktaya kendiliğinden gelmedi,
tesadüfen de gelmedi. Sola yaşama hakkı tanımak
istemeyen çağ dışı faşist yöntemlerle oluşturulan
«Cephe» politikasıyla gelindi.
Buradan, bu kürsüden, «Ben milliyetçiyim ve •gü
vendik kuvvetlerine yardımcıyım» diye başlayan,
sonra, «Kavga, yurtsevenîerle sevmeyenlerin kavgası
dır» diye gelişen, daha sonra okul kitaplarına kadar
giren sınıf ye mezhep kavgalarım tahrik edici; Ülkü
cüleri, ülküleri yolunda can verici, kan dökücü, şart
lanmış gençlik, çağ dışı toplum oluşturma çabaları
sonucu gelinmiştir bu noktaya. Gelişmeler, «Cephe,
felsefesine uygundur, onun eseridir». Denecek yanı
kalmamış ve kesinlikle anlaşılmıştır ki, eğitimin çağ
gerisine itilmesi, öğrenim özgürlüğünün ve can gü
venliğinin yok edilmesi, Danıştay kararlarının uygu
lanmayışı, yolsuzlukların üzerine varılmayışı, bu ik
tidarın yapısından ve Anayasaya ters düşen politika
sından doğmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Erdem, bir dakikanız var.
EKREM ŞADİ ERDEM (Devamla) — Sorumlu
lukları her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu
durumda kendilerinden çözüm beklemek, daha nice
gencin, nice yurttaşın canına kıyılmasına göz yum
mak, sorumluluğa ortak olmak, en azından denetim
görevini yapmamak demektir.
Sayın nıiHetvekiHeri, özel görüşmelerimizde bir
çok değerli üyenin iyi niyetini görüyoruz; ama bu
yetmiyor. Kanunca, Parlamentoya ve hepimize dü
şen görev, andımızı bir kez daha hatırlayarak, ülke
mizin, halkımızın ve demokrasimizin esenliği için
geçerli ve gerçekçi bir değerlendirme yapmahyiz.
Ülkemizde ne «Başkanlık Sistemi» vardır ne de
demokrasilerde «Başbakanlık Sistemi» diye bir de
mokrasi vardır. Tüm halkımızla ve sayasal partile
rimizle birlikte parlamenter demokrasi gemisi içinde
yiz.! Bu geminin dümensiz giden, su alan bir tekne
ye dönmesine seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Bu
Parlamentonun gücüyle gidecek iktidarlar, bu Par
lamentonun gücüyle gelecek iktidarlar demokrasiye
.işlerlik, Parlamentoya saygınlık, halkımıza esenlik
kazandırabilir.
Hiç de iç açısı olmayan bu gidişe, demokratik
bir çözüm yolunun zamanında bulunması umut ve
dileği ite hepinize saygılarımı sunarım* (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem.
2. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin, Ma
latya Hekimhan İlçesi Lisesinin kapalı bulunmasına
ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Baka
nı Ali Naili Erdem'in cevabı.
BAŞKAN — Malatya Hekimhan ilçesi lisesinin
kapalı bulunması durumuyla ilgili olarak Sayın Hak
kı Gökçe söz istemişlerdir, buyurun»
Sayın Gökçe, konuşma süreniz 5 dakikadır; ko
nuşmanızı bu müddete sığdırmanızı rica edeceğim.
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Türkiye'nin dört yanında sürdürülmekte oîan olay
lar Malatya'da biraz daha dozunu artırmak suretiy
le devam ettiriliyor.
Her gün gazeteleri açtığınız zaman, Malatya'nın
bir yöresinde bir gazetehanenin, bir kitapçının dük
kânının yakıldığı, yıkıldığı; Malatya'da öğrencilerin
birbirine girdiği ;okuların kapatıldığı gazetelerde ser
gilenmekte.:
Bundan 1,5 ay kadar önce yine milletvekili ar
kadaşım Celâl Ünver ile birilikte Hekimhan'da bu
lunuyorduk. Lisede olaylar olmuştu, olay yerine
gittik. Orada, gerçekten Hekimhanlıîarın sevdiği,
gerçekten olayları bilen ve bilinçli bir kaymakam
vardı. Biz okullun önüne gittiğimizde, lisenin önün
de kaymakam konuşma yapıyor ve öğrencileri teskin
etmeye çalışıyordu.
Öğrenciler bir taraftan Hekimhan Kaymakamını
çok seviyorlar, bir taraftan ona saygı duyuyorlardı.
Olaylar çok sıkıntılı bir ana gelmiş olmasına rağmen,
Kaymakamın yatıştırıcı konuşması neticesinde da
ğıldılar.
2 saat sonra Malatya Valisi Hekimhan'a geldi.
Bir grup, Hükümet Konağının önüne gelerek, Kay
makamın aleyhinde tezahürat yapmaya başladı. Vali
orada olduğu için kendisinden randevu istedik ve. gö
rüşmeye gittik. Valiyle görüşürken, durumu nasıl gör
düklerini sorduk, bize anlattılar. Bizden de önerileri
mizi sordular. İki milletvekilinin beyan ettiği durum
şu idi: Lise Müdürü Hekimhan'dan alınmadıkça olay
ların durmasına olanak bulunmadığımı söyledik. Bize
nedenini sordu; sözümüz şu oldu: Lisede bini aşkın
talebenin, öğrencinin bulunduğunu; bunların ekseri
yetinin Atatürk rozeti taktıklarını, Lise Müdürünün
Atatürk rozetini öğrencilerin yakasından çıkarıp at
tığını; fakat yakasında kurt resmi olanlara sesini çı
karmadığım söyledik. Sayın Valinin verdiği cevap
çok ilginçti, diyordu ki: «Rozetlerin çıkarılmasına biz
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karar aldık. Atatürk rozeti de takılmayacak, kurt ro
zet de takılmayacak». Kendisine, Atatürk'ün, dev
let olduğunu, Atatürk'ün Cumhuriyet olduğunu,
Atatürk'ün bayrak olduğunu söyledik. Bir devletle,
bir bayrakla, bîr Cumhuriyetle, bir kurt resmini karşılaştıramayacağını, ne biçim mantık olduğunu sor
duk. Sayın arkadaşımla arasında çıkan tartışmamın
daha da ileriye varacağını düşünerek, bu meselenin
burada noktalanmasını diledim, rica ettim ve arka
daşımla birlikte ayrıldık. 10 gün sonra, bu söylediğim,
gerçekten Malatya'nın Hekimhan ilçesinin muvaze
ne unsuru olan Kaymakam Hekimhan'dan ahndı. Li
se Müdürü orada duruyor.
Ne garip tecellidir ki, bugünkü Cephe Hüküme
tinin sayın İçişleri Bakanı, benim gibi, Hekimhan'ın
çocuğudur. Kaymakam ayrıldıktan sonra olaylar da
ha çok sıklaştı.
BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir dakikanız var.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Ve bundan 20
gün önce de, çıkan büyük olaylar, o günü, Kayma
kamın atılmasına neden olan o 20 kişilik ekip, lise
nin önüne gelmek suretiyle yine bağırmaya çağırma
ya başladı. Arkasından okul taşlandı ve o günden
bu yana da okul kapalı bulunuyor. Sayın Vali, ora
da bulunan bir kısım öğrenciyi Malatya'nın diğer li
selerine naklettirmekte; ama bir kısım tasdikname
sini alıp ayrılmak istediğinde, Vali karşı çıkıyor;
tasdikname verdirmiyor, okul da açılmıyor. Yetkili
lerden dileğim şu:
Hekimhan, gerçekten bir barut fıçısı halinde. Sı
kıntıların arttığım görmemeye olanak yoktur. Kendi
doğduğum, ekmeği ile büyüdüğüm bir ilçenin, içinde
bulunmak benim görevim. Orada çıkan
olayların
yatışmasına, durdurulmasına imkân bulunmadığını
söylemek istiyorum.
Sayın İçişleri Bakanına, sayın MiEî Eğitim Baka
nına ricada bulunuyorum: Bu okulun sıkıntılarının
bir an evvel giderilmesini ve açılmasını diliyorum ve
ilâveten şunu söylemek istiyorum: Verilen bilgiye
göre, 100 bin liranın üzerinde bir hasarın olduğu bil
diriliyor. Halbuki, Belediye Başkanı, derhal, beledi
yenin olanakları ile iki günde okulun tamir edilebi
leceğini, kırılan camların takılabileceğini söylüyor.
Bu bakımdan, Hekimhan'da Lisenin daha çok ka
palı bulunmasının; köyden gelip giden yüzlerce öğ
rencinin, «okul açıldı mı, açılmadı mı?» diye kış gü
nünde gelip giden öğrencUerin bu sıkıntılarının önü
ne geçilmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (C.H.P.
sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gökçe.
Cevap vermek üzere sayın Bakan, buyurun efen
dim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri;
Malatya Milletvekili arkadaşımın, sadece bana ait
kısmına ilgili bir açıklamada bulunacağım.
Tahminen dört veya beş gün evvel benden ricada
bulundular. Kendileriyle ilgileneceğimi ifade ettim.
Dün değil, evvelki gün yanıma geldiklerinde, önüme
, gelmiş bir raporun olduğunu ifade ettim. Rapor,
Vali, Millî Eğitim Müdürü, üç millî eğitim müdür
muavini, okul müdürü, lise müdürü muavinlerinden
müteşekkil, ayrı ayrı yapılmış tahkikatlara aittir.
Sayın arkadaşım, gelen bu tahkikatların dışında,
Bakanlıktan bir müfettiş tefrik edilmek suretiyle ma
hallinde tahkikini benden istemişlerdir.
Bu hususta dün vermiş olduğum bir emir ile du
rum Teftiş Heyeti Başkanlığına intikal ettirilmiştir,
muhterem heyetinize arz ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
3 — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
son
günlerde meydana gelen komando saldırıları
konu
sunda gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Son günlerde meydana gelen ko
mando saldırıları üzerinde gündem dışı söz isteyen
sayın Yüksel Çakmur, buyurunuz.
Konuşma süreniz beş dakika ile sınırlıdır, bu süre
içine konuşmanızı sığdırmanızı rica ediyorum.
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Değerli arka
daşlar;
Demokratik yaşamımızın en kanlı dönemini yaşı
yoruz. Türk halkı mutlu değildir. Tedirgin ve yarı
nından emin olmadan yaşamını sürdürmektedir. Ya
rasanın aydınlıktan korktuğu kadar, bugün iktidarı
ellerinde bulunduranlar özgürlüklerden ve demokra
tik gelişmeden ürkmekte ve korkmaktadırlar.
Demokrasinin güvenceli temellere dayanması ve
kökleşmesi, iktidarı, her ne pahasına olursa olsun el
lerinden kaçırmak istemeyen, karanlık ve Türkiye'yi
sonu belli olmayan serüvenlere sürükleyip uçurumun
eşiğine getiren bugünkü Hükümeti, geleceği yönün
den korkutmaktadır.
Bu nedenle, her gün bir yeni cinayetin işlenme
sinin ortamı Hükümetçe hazırlanmakta; bugünkü Hü
kümet tam bir suç bataklığına gömülmektedir. İş
lenen cinayetlerin, yapılan haksızlıkların ve akıl al
maz yolsuzlukların hesabını vermekten korkan Hükü-
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metin başı Demirel, her ne pahasına olursa olsun ik
tidarda kalmanın yolunu, anarşi teşvikçiliğinde, kar
gaşalıkta, saldırganlıkta bulmuştur.
Demirel, önce, üniversiteleri eğitim yuvası olmak
tan çıkarmış; kendine özgü nifak sokma yöntemle
riyle, üniversiteleri, eğitim enstitülerini kanlı arenaya
döndürmüş; bunu yeterli görmeyerek, anarşiyi tüm
tabana yayma ve genişletme isteği ile işçileri birbiri
ne kırdırma amacına yönelmiş, son aşamada Tür
kiye'yi çökertme pahasına, kılı bile kıpırdamadan ve
akıl almaz ölçüde, Doğuda mezhep kışkırtmalarına gi
rişmiş, hiçbir demokratik ülkede görülmeyen, ancak
diktatörlükle yönetilen Pinoşe Şili'sinde rastlanan iş
kenceleri, ilericilere karşı 12 Mart faşist döneminden
sonra yeniden başlatmıştır.
Başbakan Demirel, her ne pahasına ve ne kar
şılığı olursa olsun, sınırsız ödüller vererek, öncelikle,
kişisel başarısızlıklarının ve 250 milletvekili olan bir
büyük partiyi beceriksizlikleri, yeteneksizlikleri ve
Devleti, Demirel ailesinin şirketi durumuna getirme
sinden ötürü, 149 milletvekiline düşürmesinin hesa
bını kendi çevresine vermesini unutturmak, en azın
dan geciktirmek amacıyle, Türk halkının geleceği
üzerinde hiçbir yurtseverin kabul edemeyeceği bi
çimde kumar oynamakta, siyasal ortamı sertleştire
rek gergin tutmakta, kişisel çıkarı için yarar gör
mektedir.
Demirel teşvikleriyle, koruyuculuğu altında, kışkırtîlarıyle işlenen tüm cinayetlerin, genel soygunların
hesabını bir bir, yakası bırakılmaksızın vereceğinin
ürpertisini, Türk halkının bilinçli oylarıyla alaşağı
edileceği, 1977 Ekim seçimi yaklaştıkça, yüreğinde
duymaktadır. Tam bir panik içinde; nereye, kime, han
gi demokratik kuruma saldıracağını şaşırmıştır De
mirel.
«Davadan döneni vurunuz» diye emirler veren,
güvenlik güçlerine yardımcı olarak ilân ettiği koman
do çetelerine, gangsterlere önderlik eden, gözü kan
dan dönmüş Türkeş'ten; 11 Mayıs 1976 günü gazete
lere, bir kısım gençlerin rejimi korumak için hareke
te geçtiğini açıklayan ve tüm saldırılar, işlenen cina
yetler karşısında suskun kalan Demirel'in hiçbir far
kı yoktur.
Komando denilen çeteler, başta DemirePin...
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Yalan söy
lüyorsun yalan. Sana yakışmıyor. İftira ediyorsun.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Vampirler,
Türkiye vampirleri, kan emiciler, saldırganlar, «-ko
mando» denilen çeteler, başta Demirerin; sonra da,
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sadist olduğundan hiçbir kuşkumuz olmayan, cinayet
şebekelerinin başı, eli kanlı Türkeş'in hhnayesindedir.
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Yalan, ya
lan, iftira.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Demokrasi ve
özgürlükleri savunan Milliyet Gazetesine, komando
çetelerinin saldırıları ve gazeteleri binanın önünde ya
karak, «Yine geleceğiz» diye tehditler savurmaları ve
Cumhuriyetimizin kuruluşuna eş olan, Türkiye'nin en
eski ve onurlu Cumhuriyet Gazetesinin İzmir Büro
su şefi Hikmet Çetinkaya'nın evine patlayıcı madde
atıp, kurşun yağdırmaları, bugünkü anarşi ile özdeş
leşmiş.
BAŞKAN — Sayın Çakmur, bir dakikanız var.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ...Hükümetin
aklanmaz yüzkarası olarak demokrasi tarihimize ge
çecek, Hükümetin T>aşı Demirel'in alnında kara bir le
ke olarak yaşamı boyunca kalacak; bunun hesabı
mutlaka, basın düşmanlarından, basının özgürlüğünü
tehditle, saldırı ile yok etmek isteyenlerden, faşistler
den sorulacaktır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri)
Hükümet himayesindeki gangsterlerin saldırılan,
Hükümetin başı Demirel'in teessürlerim bildirmesi ile
geçiştirilecek kadar basit değildir.
BAŞKAN — Sayın Çakmur, son cümlenizi söy
leyin.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
Hükümetin başı, teessürlerini bildireceğine, elin
den kan damlayan, her işlenen yeni cinayetle biraz
daha mutlu olan Türkeş'le her geçen gün daha yoğun
biçimde bütünleşmekten vazgeçmeli.
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — İftira edi
yorsun, iftira.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Olaylara se
yirci kalan İzmir'lilerin çok yakından tanıdığı İstan
bul Valisi Şentürk'ü...
BAŞKAN — Sayın Çakmur, son cümlenizi rica
edeyim.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ..ve bulun
duğu makamı hiçe sayan, sorumsuz ve komando ko
ruyuculuğu yapan İzmir Valisi Turgut Eğilmez'î
derhal görevden almalı, suçluları zaman yitirmeden
kısa sürede yakalatmahdır.
Son olarak söyleyeceklerim şunlardır, bitiriyo
rum...
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BAŞKAN — Sayın Çakımır, eğer onu okuyacaksanız, müsaade edemeyeceğim, son cümlenizi söyle
yin lütfen.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiriyorum
değerli Başkanım; çünkü bir müdahale oldu...
BAŞKAN — Müdahale olmadı, ben burada idim.
Zamanınız doldu.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Basın özgür
lüklerini ayaklarının altında çiğnemeye yeltenenlerin
sonu yakın tarihimizde görülmüştür; bundan, bugün
kü Hükümet ve onun sorumsuz başı ders almalıdır.
istanbul Emniyet Müdürvekili Nihat Kaner, «Gaze
teci dökülüyorsa elbet bir nedeni vardır» diyecek ka
dar küstahlığı ve bugünkü yasa tanımaz...
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım. (A. P. ve M. H. P. sıralarından, sıra kapak
larına vurmalar)
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bir paragraf
var, bırakıyorum efendim.
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda kalıyo
rum, vakit geçti. (A. P. ve C. H. P. sıraları arasın
da karşılıklı konuşmalar)
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Değerli Baş
kanım, bir paragraf efendim, bitiriyorum. (C. H. P.
sıralarından, «Konuşmasını bitirsin» sesleri)
BAŞKAN — Son cümlesini söylemesi için kendi
sime fırsat verdim. Başkan benim, eğer yanlışım varsa
ikaz edin.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Değerli Baş
kanım, bir paragrafı bırakacağını.
...diyecek kadar küstahlığı, bugünkü yasa tanı
maz Hükümet zamanında ileri götürmüştür. Bu söz
leri söyleyen Emniyet Müdürvekili yerinde kaldığı sü
rece, Hükümetin basın düşmanlığı her geçen gün katmerleşeceklir. Bu konuda İçişleri Bakanı kendisine
düşen görevli zaman geçirmeden ve sabırları taşır
madan yerine getirmelidir.
Başbakan Demirci'm sağ kolu ve Türkiye'nin gel
miş geçmiş en küstah ve yasaları hiçe sayan Başba
kan Yardımcısı olan Türkeş, TGS Genel Başkam Se
mih Balcıoğhı'na, Cumhurbaşkanının resepsiyonun
da...
BAŞKAN — Sayın Çakımır...
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ...«Yakında
kendi karikatürünü kendisine çizdireceğiz» diyerek
Milliyet Gazetesine ve...
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum...
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ...Cumhuri
yet Gazetesinin İzmir Bürosu Şefi Hikmet Çetinka-
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ya'nm evine saldıranların kimden, kimlerden komut
aldıklarının...
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz, sözünü
zü kesiyorum.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ...kanıtının,
içine saylayamadığı, açığa vurduğu basın ve basın öz
gürlüğü düşmanlığı ile ele vermiş, gözler önüne ser
miştir.
Hükümetin, Türkiye'de olmadığını, Hükümetin
halktan koptuğunu* halka düşmanlık ettiğini, Parla
mentodan koptuğunu...
BAŞKAN — Sayın Çakmur, sözünüzü keseceğim.
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — ...İşte bu olay
lar kanıtlamaktadır arkadaşlarım.
Saygılar sunarım. (C. H. P. şuralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar) Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı... (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar, istirham ediyorum, sa
yın üyeler, rica ediyorum; Sayın Eyüboğlu, hitabınız
bana olsun.
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Genel Baş
kanımız açıkça itham edilmiştir, burada tezvirata ve
iftiraya varan şeyler söylenmiştir.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Gerçek, hep
si gerçek, utanın be. Elinizden kan damlıyor, vicda
nınızdan kan damlıyor; sen burada konuşamazsın,
konuşmaya hakkın yok.
BAŞKAN — Sayın öztunç, istirham ediyorum;
halikı olup olmadığını ben bildireceğim, istirham
ederim. Eğer yanlış bir uygulamam olursa ikaz eder
siniz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Dökülen
kanların sorumlusu sizlersiniz.
BAŞKAN — Hitabınız bana olmalıdır Sayın Öz
tunç, istirham ediyorum.
Sayın Eyüboğlu, Sayın Türkeş'e eğer bir
tecavüz varsa, ancak ona bîr söz hakkım ver
me imkânım vardır. Partinize olmadığına göre, Sayın
Türkeş'in müdafaasını da siz burada yapamayacağı
nız için, Tüzük gereğince söz verme imkânından
mahrumum,.
ALİ FUAT EYÜBOĞLU
başkam olması münasebetiyle,
bana da aynı şey söylenmiş
söylenenlerde, kürsüden ifade

(Yozgat) — Bir parti
bir parti üyesi olarak
sayılır ve işte burada
edilenden farklı değil-
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dir. Yalan ve iftiralarla Türk milletine göstermeye
hiç bir hakları yoktur.
BAŞKAN
Sayın Eyüboğlu, burada şahsınıza
vaki tecavüz hakkında söz verme imkânına sahibim.
Partiniz hükmî şahsiyeti adına olacak o...
ALI. FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Ancak ken
dilerine yakışanı söylemişlerdir.

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Utan, utan.
ALI FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Size yakışır,
size
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — 102 kişinin
hesabım vereceksiniz.
ALI F U A T EYÜBOĞLU (Yozgat) — Bu Mec
liste sizin söylediğiniz kadar bizim de söyleme hak
kımız vardır.

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Gestaposun
sen, gestapo.
BAŞKAN — Zaten söylediğiniz zapta geçmiş bu
lunuyor.
Söz veremeyeceğim, özür dilerim^

B)

TEZKERELER

1. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na,
Devlet Bakanı Gıyasettin Karacanın vekillik etmesinin uygun görül
müş
olduğuna dair
Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi.
(3/773)
BAŞKAN — Bilgiye sunulacaklar vardır, okutup
bilgilerinize sunacağım.
Bir adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum:
C)

DANIŞMA

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, Sayın
Eyüboğlu rica ediyorum...
Gündeme geçiyoruz.

VE

ÖNERGELER
Millet Meclisi Başkanlığına
Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma
Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar, Turizm
ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin
Karaca'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur^

KURULU

1. — T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerinin değiş
mez ilkelere bağlanması için bir komisyon kurularak
1 Mart 1977'den önce kanunlaşması sağlanacak şekilde
bir kanun teklifinin hazırlanması ve aynı komisyona
konu ile ilgili Anayasanın 82 nci maddesi üzerinde
ön çalışma yapma görevinin verilmesine ilişkin Da
nışma Kurulu görüşü.
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir görüş tez
keresi vardır, okutuyorum:
No : 5
Danışma Kurulu Görüşü
Danışma Kurulu, daha evvel siyasî parti grupla
rının vardıkları mutabakat gereğince, Millet Meclisi
Başkanının re'sen daveti üzerine 17 . 1 . 1977 Pazar
tesi günü toplanmış ve aşağıdaki görüşleri benimse
miştir.
1. 6 Ocak 1977 tarihli Millet Meclisi Genel Ku
rulu kararı, Anayasanın 82 nci maddesi ve 1905 sayılı
Yasanın sonucu olup, bu durumun düzeltilmesi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupları arasında daha ön
ce vardan görüş birliğine uygun olarak, sağlıklı ve
değişmez ilkelere bağlanması için bir kanun teklifinin
hazırlanması;
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TEKLİFLERİ

2. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki Grupların vereceği üyeler ve gerekirse uzmanların
davet edileceği ve Millet Meclisi Başkanının başkan
lığında çalışacak bir komisyonun kurulması ile en kı
sa sürede değişiklik teklifinin hazırlanması ve 1 Mart
1977 tarihinden önce kanunlaşmasının sağlanması;
3, Kurulacak olan komisyona, T. B. M. M. üye
lerinin ödenekleri ile ilgili Anayasanın 82 nci mad
desi üzerinde de çalışma yapması görevinin verilmesi;
Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere uygun
görülmüştür.
Kemal Güven
Millet Meclisi Başkam
istanbul
Balıkesir
Ali Nejat ölçen
Cihat Bilgehan
C. H. P. Grupu
A. P. Grupu
Başkanvekili
Başkanvekili
İstanbul
Konya
S. Arif Emre
Özer Ölçmen
M. S. P. Grupu
D....P. Grupu
Başkanvekili
Başkanvekili
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
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VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER
VE ÖNERGELER
(Devam
. 2. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yasama
dokunulmazlığının kaldırılması konusunda hazırlanan
hazırlık soruşturması evrakmn geri verilmesine dair
Başbakanlık tezkeresi. (3/774)
BAŞKAN — Başbakanlığın geri isteme tezkeresi
vardır, okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 14 . 1 . 1977 tarihli ve 304 - 01348 sayılı ya
zımız.
Adalet Bakanlığından alınan ve örneği ilişikte su
nulan 30 . 12 . 1976 tarihli ve 56914 sayılı yazıda,
dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebe
biyet vermek fiilini işlediği iddia edilen Hatay Millet
vekili Sabri İnce'nin, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması konusunda hazırlanan ve ilgi yazgınızla Baş
kanlığımıza sunulan hazırlık soruşturması evrakının
tetkik edilip geri gönderilmek üzere, Ankara Cumhu
riyet Savcılığınca istendiği bildirilmektedir*
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
BAŞKAN — Komisyonda bulunan, bu konudaki
Başbakanlık tezkeresi ve ekleri geri verilecektir.
3. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin, Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/280)
BAŞKAN — İstifa önergeleri vardır, okutuyorum:
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Branşım dışında gösterilmiş olduğum Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan feragat ettiği
mi, kabulünüzü saygıyla rica ederim.
Muş Milletvekili
Kasım Emre

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Gümüşhane Milletvekili Mustafa Karaman'm,
Anayasa Komisyonu
üyeliğinden
çekildiğine dair
önergesi. (4/281)
BAŞKAN — Diğer istifa önergesini okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan is
tifa ettiğimi bilgilerinize saygıyla arz ederim. 18.1.1977
Gümüşhane Milletvekili
Mustafa Karaman
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. —r Türkiye - Irak Petrol Boru Hattının açılış
töreni için Irak'a gönderilen heyete katılması uygun
görülen parlamenterler listesine ilişkin
Başbakanlık
tezkeresi. (3/776)
BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 78 nci
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup
onayınıza sunacağım.
Sayı : 114-210/01322
Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye - Irak Petrol Boru Hattının açılış töreni
için Hükümetimizi temsilen, Irak'a gönderilen heyete
katılması uygun görülen parlamenterlere ait liste ili
şik olarak sunulmuştur.
Anayasanın 78 nci maddesine göre, gereğini mü
saadelerine arz ederim.
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Başbakan
Seyfi öztürk
M. Kemal Erkovan
Fehim Adak
Dr. Kemal Demir
Korkut özal
Nahit Menteşe
Selâhattin Kılıç
Refet Sezgin
Abdüllatif Ensarioğlu
Mehmet Özkaya
t. Hüseyin İndoğlu
Mehmet Bozgeyik
Ahmet Tevfik Paksu
Halit Evliya
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
İbrahim Aysoy
Necmettin Cevheri
Abdülkadir öncel
Mustafa Kılıç

18.1.1977
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Devlet Bakam
Devlet Bakam
Bayındırlık Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanı
Ulaştırma Bakam
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam
Çanakkale Milletvekili
Diyarbakır Milletvekili
Gaziantep Milletvekili
Gaziantep Milletvekili
Gaziantep Milletvekili
Kahramanmaraş Milletvekili
Kahramanmaraş Milletvekili
Mardin Milletvekili
Mardin Milletvekili
Mardin Milletvekili
Urfa Milletvekili
Urfa Milletvekili
Urfa Milletvekili

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, bu tezkere üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Utanmazlığın
belgesidir bu.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan değerli milletvekilleri;
Biraz önce, Irak'a gitmek üzere Sayın Başbakan
tarafından Meclisimizin bilgilerine sunulmuş bulunan
tezkerenin içeriğinde kapsam olarak ve söz olarak
bir Parlamento heyetinin Irak'a gideceği belirtilmiştir.
Bu tezkereden anlaşıldığına göre, bu, bir Parlamento
heyeti değildir. Bu, doğrudan, Cephe Hükümetinin
kendi ölçüleri ve değer kıstasları içerisinde uygun
gördüğü bir heyettir.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Ulufe da
ğıtmışlar.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu heyet
Parlâmento heyeti sıfatım alamaz. Tezkerede söz ola
rak bilgilerimize sunulan söz, yanılmıyorsam, hepi
nizin tespit ettiği gibi, bir Parlamento heyetinin Irak'a
gideceği olarak ifade edilmiş. O hakle, Parlâmento
muzun çeşitli kanatlarına mensup, ki Parlâmento
kavramının, sözcüğünün içinde muvafık muhalif bü
tün partiler söz konusudur, parlamenter demokratik
rejim sözünde, parlâmento kavramında bütün par
tiler içeriğine alınmaktadır, o bakımdan, bizden
yetki alarak, biîgîÜerimize sunularak, Devlerin büt
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çesinden, saçı bitmemiş yetimin hakkından kay
naklanan bir görüş, kendi Cephe Hükümetinin olu
şunda kendisine katkıda bulunan bağımsız bazı milSetvekilerine de pay ayırma ve ulufe dağıtma yolunu
da açarak Parlâmentonun huzuruna, «Parlâmento
heyeti Irak'a gidecektir» diye bir tezkereyi buraya
Sayın Başbakan sunmuştur.
Bu tezkereyi sunan zihniyeti; bu biçimde, bu şe
kilde sunan zihniyetin hangi düşünceyle hareket
ettiğini söyleyebilmek için kelimeleri bulmakta zorîuk çekiyorum.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Demİrel olmak
lâzım.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Tabiî çe
kersiniz.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun İçin,
ifademi befîi bir çizgide, belli bir noktada tutmaya
çalışıyorum.
Bu yanlış bir yoldur, doğru bir yol değildir. Ger
çi, Parlâmentomuz İçtüzük usulünde bir oylama yok
tur, Palâmentonun bilgisine sunulmuştur; bilgisine
sunu!makîa, bütçeden yolluk alma hakkı doğmak
tadır.
BAŞKAN — Saym Uysal, bir şey istirham ede
yim. Yanlış anlaşılmasın, oySarmıza sunacağım; bilgiüerinize sunulmadı. Onayınıza sunuyorum.

113 —
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tamam
efendim, o zaman sözümü bir başka noktada nok
talayacağım. Çünkü, «Bilgilerinize sunuldu», diye geç
tiği için...
BAŞKAN — Hayır, «Onayınıza sunacağım» de
dim efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Peki efen
dim.
Bu bakımdan, «Parlamento Heyeti» adı altında
bu Parlamento böyîe bir heyetin Irak'a Cephe Hü
kümetinin kendi kendileri içerisinde ulufe dağıtır gi
bi, pay ayırır gibi bazı değerli milletvekili arkadaş
larımıza, bir kompozisyon içerisinde, Parlâmento
yu temsil eden bir heyet olarak gidemez. (C. H. P.
sıralarından «Oylanamaz bu» sesleri)
Parlamento bunu reddetmeli ve böyle bir yohı
açan, açmaya devam eden hükümetleri, bu Hüküme
tin şahsında, gelecek hükümetler de böyle bir yo'u
sürdürmesin ve açmasın diye kınıyorum. Yanlış bir
yoMalar. Böyîe bir yol açmasınlar. «Parlâmento», sö
zünü de, Parlâmentoyu temsil eden bir kuruluş ola
rak kullandıklarım da lütfen söylemesinler. Bir Par
lâmento Heyeti Irak'a gönderihniyor, bir heyet gön
deriliyor; fakat bu heyet Cephe Hükümetinin heyeti
ve birtakım düşüncelerle oluşturulmuş olan bir he
yet Bunu Sayın Başkan, tezkereyi tashih ettirerek
oylamaya sunmak için iade ettiriniz. Başbakanlığa
iade ediniz, geriye yollayınız; Parlâmento heyeti de
ğildir ve bir yanfrş uygulamaya araç olmayınız.
Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Uysal teşekkür ederim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir
şeyi öğrenmek istiyorum, izin verirseniz.
BAŞKAN — Grupfor adına konuşmak isteyen
varsa, söz verebilirim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir
sual soracağım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Şimdi, efendim, bu
seyahat için - aydınlanmak bakımından öğrenmek
istiyorum - harcırah alınmış mıdır? (C. H. P. sırala
rından «Abusa ne olacak?» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. Arka
daşlarım... Müsaade buyurun, cevaplandırayım.
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Mec
bur musunuz cevaplandırmaya?
BAŞKAN — Evet, aydınlanmak için mecbu
rum,
-•lifli
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Arkadaşlarım, henüz daha ödenmiş bir harcırah
yoktur. Aşağıdan, «Bu oyîanamaz>^ sesleri geldi. As
lında, bunun oylanmasmdaki sebep, eğer Yüksek He
yetiniz tasvip ederse, harcırahları ödenecektir, tas
vip etmediği takdirde harcırahları ödenmeyecektir
ve bunun içindir ki, onayınızı a'acağım. Henüz daha
ödenmiş bir durum yoktur ve bunu da Anayasanın
78 nci maddesinin sondan ikinci fıkrasına istinat ede
rek yapıyorum. (Gürüîiüîcr)
Efendim, gruplar adına bu mesele hakkında söz
isteyen var mı?. Varsa, isimlerini yazdırsılar.
FERRUH BOZBEYLl (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Demokratik Parti Grupu adına...
BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, buyurun efendim.
MEHMET ATAGÜN (KırkîareE) — Sayın Baş
kan, bir hususu anlamak için, müsaade ederseniz so
ru sorayım.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Siz çok an
ladınız. (Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz... Mü
saade ederseniz...
D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLl
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arka
daşlarım;
Yasama Meclisimizin dış münasebetlerini tanzim
eden bir Kanun vardır. Bu Kanun gereğince, Yasa
ma Meclisimizden yurt dışı münasebetlerle ilgin" ola
rak birçok parlâmento heyetleri bu yurt dışı temas
ları yapmaya mezundurlar.
Buradaki durum, Yasama Meclisimizin dış münasebeüeriyîe i'giK bir durum değildir. Bu, doğrudan
doğruya - biraz evvel Sayın Başkanımızın da ifade
ettiği gibi - Anayasanın 78 nci maddesinden doğan
bir durumdur. Anayasanın 78 nci maddesi, Türkiye
Büyük MiRet MecMsi üyelerinin hiçbir surette icra
da görev alamayacakları hükmünü getirmektedir;
ama, şayet Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinden herhangi birisine icrada bir görev ver
meyi düşünüyorsa ve milletvekili de bu hususu ka
bul etmiş ise, bu keyfiyetin tamamlanabilmesi, o
milletvekilinin Meclisçe kendisine bir izin vermesi
ne bağlıdır.
İşte, ifade ettiğim husus, Anayasanın 78 nci mad
desinin sondan bir önceki fıkrasının bir cümlesi ola
rak şöyle ifade edilmiştir. «Bir üyenin beöi konuda
ve aîtı ayı aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca ve
rilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi, kendi
Meclisinin kararına bağlıdır».
-
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Muhterem arkadaşlarım, Meclisimiz karar verir
se, bu milletvekili arkadaşlarımız bu görevi kabul
edebi.irîer. Karar vermezse, kabul edemezler; fakat
durum bu noktada değildir. Bildiğimize göre, bu he
yet seçümiş; seçilen bu heyet, harcırahını da almış,
kendi seyahatleri de tamamlanmış ve bazı arkadaş
larımız Irak'a gitmişler ve dönmüşîer. Oysa, bu mua
meleler daha evvelden yapılmalıydı. Meclisimiz, bu
arkadaşaînmıza, icranın tensip ettiği bu görevi ve
rip vermemek konusunda bir karar vermiş olmalıy
dı ve Hükümet de bu kararın gereğini yerine getir
meliydi. Mesele tam tersi olmuş; Hükümet üyeleri
demişler ki, «Meclisin karan nasıl olsa cebimizdedir. Biz hele bir gidelim, Meclis nasıl o&a bu ka
rarı verir», dîye düşünmüşler.
Şimdi, benim, Sayın Başkanlıktan bir ricam var...
ALÎ TOPUZ (İstanbul!) — Oylanamaz mı?
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Hayır, bu
oylanabilir. Benim kanaatime göre, bu oylama ya
pılabilir. Sayın Başkanlığın bunu buraya getirme
sinden bir yanlışlık yok. Yalnız, şu var: Bugün bu
oyüama menfi şekilde neticelenir de ve üyelerin bu
ziyareti, bu.Bağdat seyahatini yapmasına Meclis mü
saade etmezse ne olur?.
İşte, bu durum bakımından, Sayın Başkanlık bu
gün bunun oylamasını tehir etmelidir. Ben diyorum
ki, bunlar hepsi yolluklarım aldılar diyorum; ama
belki yanüış biliyorum. Çünkü, bazı Adalet Partili
arkadaşlar «Yolluk almadılar» diyorlar; özel bilgiye
sahipler. Bu bakımdan, Başkanlık evvelâ bunu tah
kik etsin ve Meclisi önceden Hükümetin aldığı bir
kararı tasvip etmeye mahkûm bir müessese olarak
göstermeye Başkanlık müsaade etmesin. Çünkü, Mec
lis Başkam o'larak, önce, Meclisimizin verdiği göre
vi, Tüzüğe, kanuna, Anayasaya uygun olarak takip
etme, Başkanlığın bir görevidir.
Bu bakımdan, şimdi bazı arkadaşlarımız, «Bunu
reddederiz»! diye düşünebilirler. Reddedilirse ne olur?.
Takip de edemeyeceğiz; bazı milletvekili arkadaşla
rımız, Meclis müsaade etmediği halde haksız olarak
yolluk almış duruma düşecekler; bunu da takip ede
meyeceğiz. Lockheed rüşvetlerim alanlar gibi, falan
yerdeki yolsuzluğa adı karışanlar gibi, bu arkadaşla
rımızın da adı unutulup gidecek. Hiç değilse, o ar
kadaşlarımızı haksız bir iktisaptan kurtarmak da yi
ne bizim vazifemiz olmak lâzım gelir.
Bu hususları arz etmek ihtiyacım duydum, hür
metlerimi sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyîi.
MEHMET ATAGÜN (KırkîareSİ) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, hafızam beni yanıltmıyorsa, zabıtlar da zaten
bunu tevsik edebilir; bu hususta bir yanlışlığa mey
dan vermemek için, Sayın Ecevit Hükümeti zama
nında, çok değerli Ankara Milletvekili Kemal Ata
man arkadaşımız zannediyorum izciler toplantısı için
Amerika'ya gönderilmiş, geldikten sonra bu şekilde
bir muameSe olmuş idi.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Arkadaşlarım..
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Söz istiyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Size hitaben söylenmişti, açıklamak
istiyorsunuz. Buyurun efendim.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Bit değerli Adalet Partisi üyesi arkadaşım, Ecevit
Hükümeti zamanında uluslararası bir toplantıya, bir
izciî'k toplantısına katıldığımı belirttiler, doğrudur;
Ecevit Hükümeti zamanında bu izcilik toplantısına
katıldım.
Değerli arkadaşlarım, Meclis tatildeydi. Meclîs
bugünkü gibi çalışır durumda değildi. Benim İzlan
da'da yapılan toplantıya katılma önerimi, beni o
toplantıya gönderen Bakanlık ilk önce karar altına
aklı; ondan sonra Bakanlar Kuruluna yazdı, Bakan
lar Kurulundan karar çıktıktan sonra Meclis toplan
tı halinde okluğu için Meclisin onayıma sunuldu.
Değerli arkadaşlarım, o zaman biliyorsunuz dün
ya ulusları bu çok önemli toplantıda bir gövde göste
risinde bulunmuşlardı. Kıbrıs sorunu önplandaydı
ve buraya gelen ulusların delegeleri bu önemli Kıbrıs
sorununda Kıbrıs Rum temsilcisinin katılmaması yö
nünde Türkiye'den bu toplantıya kuvvetli bir dele
gasyonun gitmesi gerekliydi ve o toplantıya katıl
dık. Kıbrıs Rum Hükümeti temsilcisini toplantıya
sokturmadık. Bana göre çok önemli bir toplantıydı
ve Bakanüar Kurulunun kararıyle bu toplantıya ka
tıldım.
BAŞKAN — Sayın Ataman cümlenizi bağlayın,
rica edeyim.
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Durum budur,
Yüce Mccîisin ve değerli arkadaşların bilgilerine su
narım.
Saygılarımla.
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NECPET EVLİYAGÎL (Ankara) — Kaç kişi git- ı hınan bir uçakta yer mevcut olması itibariyle, birlik
te bazı parlamenter arkadaşlarımızın gittiği anla
tiniz?
şılmaktadır.
KEMAL ATAMAN (Devamla) — Tek kişi gittim
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ayıp, ayıp böy
efendim.
i
le izah olmaz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman.
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Bunun ayıp
Arkadaşlarım, gruplar adına veya şahsı adına
bir tarafı yok, ayıp bir tarafı yok.
söz isteyenler diye belirttim...
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben şahsım adına
BAŞKAN — Rica ediyorum, hatibin- sözünü kes
Söz istiyorum.
meyiniz, istriham ediyorum.
(
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Bunun ayıp
kan, ben soru sormak istiyorum.
©San bir tarafı yok, herkesin gözü önünde cereyan
BAŞKAN — Şimdi, bir şey istirham edeyim: Her 1 etm.ş; ayıp o'an şey, gizli yapılan şeylerdir.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Gerçeği ters
hatibin şeyini buraya eğer getirirsem, hem Tüzüğü
ihlâl etmiş, hem de işi sürüncemede bırakmış olu
gösteriyorsunuz.
rum.
BAŞKAN — Sayın Biügehan, istirham edeyim ko
nuşmanıza devam edin.
Söz isteyenler lütfen belirtsinler. Zaten gruplar
adına, iki tane de şahsı adına söz verebilirim; ondan
CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Şimdi, bura
faz^a, Tüzük gereğince söz veremem.
ya giden herhangi bir parlamenter arkadaşımıza,
HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Grup adına söz is
milletvekili veya senatör arkadaşlarımıza tek kuruş
tiyorum efendim.
harcırah veriEmiş değildir ve bu kararın kabul edil
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Grup adına
mesi halinde dahi Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu
söz istiyorum.
olarak bu arkadaşlarımızın sabah gidip, akşam dön
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
müş olmaları itibariyle de, Harcırah Kanununa gö
kan, ben soru sormak istiyorum.
re zaten 24 saatlik bir müddet geçmemiş olması iti
bariyle, biz böyle bir harcirah verilecekse, bu har
BAŞKAN — Kaydınızı yapsınlar ona göre söz
cırahın verilmemesini de teklif etmek suretiyle, bu ka
vereceğim. Gruplar adına söz isteyenler lütfen yaz
ramı sadece Sayın Başbakanın gitmesi ve onun yeri
dırsınlar.
ne Sayın Başbakan Yardımcısının vekâletine münha
Grup adına Sayın Bilgehan, Sayın Işık.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben şahsım | sıran kabul edilmesini istirham ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
adına konuştum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Siz şahsınız adına mı konuştunuz?
Sayın
Işık, buyurun.
öyleyse istirham edeyim Sayın Ölçen sualinizi son
ra sorun olmaz mı?
Sayın Bilgehan, grup adına buyurun efendim.
A. P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGEHAN
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım;

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Zannedersem Sayın Bozbeyli, zatiâ^Ieıiniz grup adına konuşmuştunuz.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Halk Partisinin ka
Okunan tezkere benim anlayışıma göre, daha zi
çıncı
grup adma konuşmacısı?
yade Sayın Başbakanın Irak'a vaki ziyareti doîayıBAŞKAN — Hayır; kendilerine sormamıştım, 20
sıyîe, onun yerine vekâlet edecek olan zatın kim ol
dakikaüık müddeti de doldurmadılar. Kendileri 10 da
duğunun, Cumhurbaşkanlığınca tespit edilmesini
kikada indiler. Eğer 10 dakikayla gelmiş olsalardı,
göstermesi bakımından buraya gönderiHmiş olmak
kendilerine grup adına mı, şahısları adına mı oldu
tadır. Zira hâdisenin olduğu tarihte, bildiğiniz gibi,
Irak'ta boru hattının açılması münasebetiyle iki Hü- j ğunu soracaktım.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bozbeyli ne
kümet arasındaki anlaşma gereğince bir borunun
kadar konuştular?
başlangıç noktası oîan Irak'ta, diğeri de borunun son
noktası Olan Türkiye'de olmak üzere, hepinizin biMiği
BAŞKAN — «Grup adma im?» diye sordum, ken
şeklîde bir açılış merasimi yapıldı ve bu merasim için 1 dileri grup adma olduğunu söylediler.
Sayın Başbakan Irak'a gittiler. Bu arada yanlarında,
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 10 dakikayı kıstas
nihayet bu seyahati yapmak için temin edilmiş bu- j tuttuğunuza göre.
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BAŞKAN — Grup adına olduğunu söylediler;
istirham ediyorum lütfen.
Buyurun Sayın Işık.
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ESAT IŞIK
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu konuda hepiniz takdir buyurursunuz ki; önem
li olan, parlamenterlerimizin harcırah aîıp aümamalan konusu .değildir, önemli olan, bir parlamenter
heyet bir yere gönderilirken, bu parlamenterlerin kim
ler tarafından seçileceği konusudur.
Sayın Bozbeyh* gayet açıkça burada, Hükümet
Başkanının miRetvekiMerine bir görev tevcih ede
bileceğini ve buna Meclis de izin verirse bu görevin
üstlenilebileceğini ifade ettiler.
Bu doğrudur; fakat öyle zannediyorum ki, bugün
karşı karşıya bulunduğumuz durum bu değildir Sa
yın Başkan. Bugün Türkiye ile Irak arasında bir iliş
ki söz konusudur; oraya Başbakandan başka, Hükü
metten başka, bir Parlamento heyetinin de gitmesi
öngörülmüştür.
Şimdi böyle bir duruma gelince, acaba Hüküme
tin, Parlamento içinden istediği kimseleri seçip, kendi
lerine «Parlâmento Heyeti »ı sıfatını vermeye yetkisi
var mıdır? Hiç kuşkusuz Hükümetin buna yetkisi yok
tur Sayın Başkan.
Bir Başbakan, bir Hükümet böyle bir törende
parlamenterlerin de bulunması ihtiyacım duyarsa,
saygılı bir Hükümet, kimlerin bu seyahate katılaca
ğım kendisi saptamak hakkım kendinde görmez; ge
lir saygıyüe konuyu Parlamentoya yansıtır ve Parla
mento tarafından seçilecek arkadaşların oraya git
mesini sağlar.
Şimdi buradaki durum, Hükümetin Parlâmento
ya karşı davranışlarında gösterdiği - en az bir de
yimle - lâkaydidir ve Parlâmento oTlarak, Hüküme
tin bu davranışını kınamamamız mümkün değildir.
Hiçbir zaman bâr Hükümet bir Parlâmeto heye
tini kendisi saptayamaz.
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Siz saptadınız
ya?..
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Kendisine gö
rev vermek başka bir şeydir, bir Parlâmento heyeti
olarak Hükümete refakat edecek bir heyetin isimle
rini saptamak bir başka şeydir. Fakat hepimiz bili
yoruz, Hükümetin Parlâmento karşısındaki bu la
kayt, laubali davranışlarının bu, birincisi değildir.
Fakat zannediyorum ki, bütün arkadaşlarım benim
le beraber mutabık olurlar, bir Hükümet Parlâmen
toya karşı gereken dikkati göstermiyor diye, bir par
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lâmento bunlara boyun eğemez ve bana öyle geli
yor ki, Parlâmento, Hükümetin, bu hakkını tecavüz
etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bugün burada
alınacak bir kararla belirtmelidir ve bundan böyle
Hükümetin oluşturduğu heyetlere parlamenter^
lıeyetîcr sıfatı verilemeyeceği kesinîükle Hükümet
üyelerine, Başbakana duyurulnıahdır.
Bu şekilde gitgide farkına varılmadan, bir dikta
rejimine doğru gidilmektedir. Hükümet elindeki ba
kanlıkları kulîanıîmasiyîe yetinmiyor; şimdi de Par
lâmento üyeleri üzerinde istediği gibi keyfî tasarruffarda bulunabilecekmiş gibi bir ortam yaratmak he
vesine kapılmış olduğu görülüyor.
Zannederim ki hepimizin görevi, Hükümeti bu
hususta uyarmak ve yetkileri içinde kalmasını sağ
lamaktır. Parlâmentoya bizim sahip çıkmamız ge
rektiği gibi, Hükümetin de Parlamentoya karşı say
gıyla hareket etmesi zorunludur.
Bu itibarla Meclisin, Parlâmentonun muvafaka
ti alınmadan böyle bir heyeti oluşturmuş olan Hü
kümeti huzurunuzda, Meclis kürsüsünden eleştirmemezlik edemiyorum.
Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Dağdaş, şahsınız adına buyurun.
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri;
Bu konuda ben söz almayacaktım, ama Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsünün, burada, tefrik et
meksizin «Bağımsızlara uîûfe dağıtıyor» şekündeki
ifadesi...
HÜSEYİN DENlZ (Malatya) — Vay, vay, vay...
BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — ... Beni ve ar
kadaşlarımı fevkalâde müteessir etti. Biz böyle bir
törene hiç iştirak etmedik, böyle bir davetSe de kar
şı karşıya gelmedim. Ama «Bazı bağımsızlar» şek
linde, ifade kullansaydı, «Bazı», kelimesini duymadım;
çıkar tavzih ederse...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Bazı» de
dim.
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu şekilde «Ba
zı», kelimesini teyit ediyorsa, zabıtlara geçtiyse, ben
de sözümü geri aldım.
öbür taraftan, «Vay vay» diyen arkadaşlarıma
şunu diyorum: Kazan yanığın mı var?
Teşekkür ederim. (A. P. sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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Buyurun Sayın Öken. Sayın Öîçen sualmiz ne
hakkında oîaeaîc?
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu konuda,
görüşülen tezkere konuşanda Başbakana veya Baş
bakan adına cevap verecek bir yetkiliye soru sor
mak istiyorum. Zira oylarımıza sunulacak olan tez
kerede...
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Hükümet veya Ko
misyon olsaydı suali sorabilirdiniz. Hükümet...
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Nerede efen
dim?
BAŞKAN — Hükümetin burada olup olmayışı
Başkanlıkla alâkah bir mesele de'ğiü. Bana şahsımın
tutumu hakkında sual sorma mümkündür içtüzük
gereğince. Bu mesele hakkında ancak yetkili olan Ko
misyon ve Hükümettir. Onlar da burada olmadığına
göre...
NECDET EVLİYAGiL (Ankara) — Neredeler
efendim?
BAŞKAN — Ben mecbur değilim bulmaya; ne
rede olduğunu da bilmeye mecbur değilim, rica edi
yorum buyurun oturun yerinize.
Buyurun Sayın Ölçen.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir ilân ve
rir misiniz?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Başkanlık Di
vanına soru sorayım.
BAŞKAN — Tüzüğümüzde böyle bir şey yok
ama...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu tezkereyi oylarımıza sunacaksınız.
BAŞKAN — Sunacağım tabiî.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu tezkerenin
mahiyeti hakkında, heyetin Irak'a gidip gitmediği hak
kında, Adalet Part.si Grup BaşkanvckÜinin ifadesinin
dışında Yüce Meclis bir bügi sahibi 6!madılar. Ada
let Partisi Grup Başkanvekflinin ifadesi ise, Hükümet
adına söylenmiş bir ifade niteliğini taşımaz. Bu ne
denle, Hükümet, bizim, Meclisin onayını almadan ve
Parlamento heyeti oîma niteliği taşımayan bu heyeti
yanında götürmüş müdür? Türkiye'ye geri getirmiş
midir? Bu konuda bilgi rica ediyorum.
BAŞKAN — Saym Ölçen, bir tezkere okuttum.
Tezkerede ne denilmek istenildiği yazılmıştır. Tez
kere açıktır veya kapa'ıdır, o beni ügileEdirııısz. İs
terseniz b ; r daha okuturum, ondan sonra oylarınıza
sunarım. Ben, tezkereyi oylarınıza sunacağım.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Başkan,
oya sunamazsınız bu takdirde. Çünkü, aslında bu
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heyet, Anayasaya göre, partilerin ağırlıkları oranın
da teşekkül etmiş bir heyet değildir. Anayasa dışı bir
heyettir, doüayısıyîe oya dahi sunamazsınız.
BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesine göre
oya sunacağım. Kanaatim budur. Oya sunuşumun se
bebi de...
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Saym Başkan, bü
kere daha okuyun.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, sözümü bitire
yim. Rica ediyorum, kürsüde bu mesele yeterince ay
dınlatıldı.
Anayasanın 78 nci maddesinin sondan bir yukarı
fıkrası gereğince, bunu oya sunmak zorundayım. Oy
lamanın sonucunda reddedilirse, reddin neticesini
Yüksek Meclis ve Hükümet düşünür. Kabul edilirse,
neticesi yine onlara aittir. Onun için, bunun neticesi
de beni ilgilendirmez. Ben, acak Tüzüğün bana ver
miş olduğu yetkiyi kullanacağım. Anayasanın 78 nci
maddesi gereğince oylarınıza sunacağım.
Bir daha tezkereyi okutuyorum, anlaşılması için.
(Başbakan'ık tezkeresi tekrar okundu)
AHMET TEVFİK P A K S y (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, bir hususu tavzih etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
AHMET TEVFİK PAKSU (Kahramanmaraş) —
Ben bu seyahate katılmadım, bu hususu tavzihen söy
lemek istiyorum efendim.
BAŞKAN — Tamam, zabta geçti efendim.
Saym Milletvekilleri, okunmuş olan tezkereyi ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler. Etmeyenler. Red
dedilmiştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Anayasa ile ilgili bu karardan sonra söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. Bu
mesele bitmiştir Sayın Uysal.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, bu kararla Parlamentonun içerisinde milletve
killiği sıfatı şu anda düşmüş olan kişiler vardır.
BAŞKAN — O, başka bir meseledir; burası ile
alâkalı değildir.
CİHAT BİLGEHAN
(Balıkesir) — Anayasada
böyle bir hüküm yok.
6. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve
hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması
için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit
etmek
üzere kurulan 10/9 numaralı Araştırma
Komisyonu
na yeniden 3 ay süre verilmesine ilişkin Komisyon
Başkanlığı tezkeresi (3/775)
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BAŞKAN — 10/9 Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyon Başkanlığının, süre uzatımına ilişkin
bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım.
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, Grup
BaşkanvekiÜen; Mardin Milletvekili Talat Oğuz ile
Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğlu'nun,
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancı
lıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca, Genel Kurulun
5 . 2 . 1975 tarihli, 35 nci Birleşiminde kurulmuş bu
lunan Araştırma Komisyonumuzun, çalışma süresi
sona ermiş olduğundan, çalışmalarını tamamlayabil
mek ve nihaî raporunu hazırlayabilmek amaeıyle
yeniden, karar tarihinden itibaren üç ay müddet ve
rilmesi hususunu yüksek tasviplerine arz ederim.
Saygılarımla.
10/9 No. lu Araştırma Komisyonu
Başkam
Çanakkale Milletvekili
Orhan Çaneri
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
7. — Çanakkale Milletvekili Zekiye
Gülsen in,
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında'ki
Kanun
Teklifinin
Doğrudan Doğruya Gündeme
Alınma
sına dair önergesi (2/657, 4/282)
BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili kamın tekli
fimin, İçtüzük 38 nci maddeye göre gündeme alın
masını arz ve teklif ederim.
Not : Teklifim Adalet Komisyonundadır.
Çanakkale Milletvekili
Zekiye Gülsen
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında, Komis
yon Başkanlığına haber verilmiştir. Sayın Komisyon
konuşmak istiyor mu?.. Buyurun efendim.
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım;
1977 yılı, Dünya Çocuk Yılı
olduğuna göre,
sayın Parlamenter arkadaşlarımızdan, yılların yarasını
giderecek bir kararın burada ivedilikle görüşülmesi
ni istirham ediyorum.
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Muhterem milletvekilleri; kaderin kahrına uğra
mış bir milyon çocuğun ve onun dertli anasının, ba
basının ıstırabını görmemezlikten gelemeyiz. En ta
biî anayasal hakları olan bu yavruları ister eğitim,
ister bakım yolundan olsun hizmetlerinde
olmaya
mecburuz. Ben, bugüne kadar bu çocuklara hiç bir
şey yapılmamış olmasını fevkalâde insaf dışı bulu
yorum. Hatta tarihin ötesine kadar gidip «İsparta
kanunlan» m inceleyerek sakat ve özürlü doğan çocuk
ların öldürülmesinden daha katı buluyorum, bu du
yarsızlığımızı
Değerli arkadaşlarım, konu öyle küçük bir konu
değil. Bugün eğitimde birçok eksikliklerimiz varsa,
bugün birçok çocuğa haylaz, yaramaz, öğrenemez,
tembel damgasını vururken, bu çocukların
bedenî
arızalarla, yani zihin kabiliyetlerinin eksiklikleri ile
dünyaya gelmiş olduklarını hiç de hesaba katmıyo
ruz.
Değerli arkadaşlarını, bu çocuklar da bu milletin
42 milyon nüfusu içindedirler. Bu çocuklar da bu
milletin yasaları ile korunmaya muhtaçtırlar. Aslın
da baııa göre, annesinin veya babasının herhangi b!r
sebepten veya ayrılıkları münasebeti ile sokaklara
terk ettikleri çocuklardan daha çok korunmaya muh
taç çocuklardır. Bugün 1 milyon çocuğu ve onun
kardeşini, annesini, babasını bu görünmez ıstırapları
içerisinde çatılarının bin keder iîe geçen günleri ile
başbaşa bırakamayız. Bugüne kadar Türk maarifinde
bu işe ciddiyetle eğilinmemiş olmasını esefle karşılı
yorum. Dünyanın hiç bir devleti yok ki, bedenen ve
zihnen malul çocuklarına böylesine katı, böylesine
bigâne ve böylesine onları görmemezlikten gelmiş
olsun.
Hepinizden istirham ediyorum arkadaşlarım; bu
konuda konuşacak, söyleyecek pek çok sözümüz var,
Ama şunu itiraf etmek istiyorum, bugüne kadar bu
anne babalar seslerini duyuramamalardır. Her anne
baba, «Çocuğum sağar» der, «Çocuğum kör» der,
«Çocuğum topal» der de, nedense «Çocuğum geri
zekâh» diyemez. Bu çocuklar da eğitilebilir, ba ço
cuklar da kendi kapasitelerine göre bir şeyler öğre
nebilir. Bu çocukları tamamen ömür boyu tüketici
olarak bırakamayız. Onlar da kendi imkanlarına gö
re ba devlete, bu millete ailelerine bazı katkılarda
bulunabilirler.
İstirham ediyorum, bu kanunun bir tek maddeciğini, bir tek kcllmeciğini lütfedin, eklemek üzere gö
rüşelim.
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Hepinize ben ve bütün o çocuklar adma minnet
lerimi, anneleri, babalan adına da yalvarışlarımı haykırıyorum.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ADALET
KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLt
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Komisyon adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ADALET
KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLt
A. DOĞAN. ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan,
değerli üyeler.
Sayın Güîecn'in verdiği teklifi teşekkürle karşılı
yoruz. Adı geçen teklif, geçen Çarşamba günü Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunda ele alınmıştır; an
cak söz konusu teklif, sadece bir yasa işi değildir.
Sayın Gülsen, eğitimsiz, şevkâtsiz bir milyon ge
ri zekâlı çocuğun sorununu Yüce Meclise getirmekle
bir sosyal yaraya parmak basmışlardır. Biz, şahsen
ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklifi olumlu
buluyoruz, müspet karşılıyoruz. Ancak, bir noktada
Hükümetin de meseleye değinmesinde, Hükümetin
de meseleyi ele almasında yarar görüyoruz. Bu yasa
Genel Kurula inmeli ve gündemde yerini almalıdır.
Ancak, bir milyon geri zekâlı çocuğun gerekli reha
bilitasyon, eğitim, bakım ve sosyal olanaklara kavuş-
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ması için Hükümetin de görüşülmekte olan bütçede
gerekli tahsisatı, gerekli ödeneği ayırması gerekir ka
naatindeyiz. Sadece yasayı geçirmekle geri zekâlı ço
cuklara ve onların ebeveyinîcrine karşı gecikmiş bir
görevi ifa etmiş oluruz; ama meseleyi ekonomik kö
kene indirmedikçe dört başı mamur olarak çözüm
leyenleyiz.
O bakımdan, Sayın Gülsen'in teklifini olumlu
karşılar, müspet oy kullanırken, Hükümetin de gö
rüşülmekte olan bütçeden bir milyon geri zekâlı ço
cuğun eğitimi, bakımı ve rehabilite edilmesi için ge
reken olanakların hazırlanması yolunda bir ödenek,
ayırması konusunda gerekli girişimlere başvurmasını
öneriyor, saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından
a'kışlar)
BAŞKAN — Önergenin lehinde iki kişi konuştu.
Aleyhinde konuşmak isteyen?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir
bağımsız üyelik için bugüne kadar Başkanlığa müra
caat olmamıştır. Bu üyeliğe aday olmak isteyen sa
yın bağımsız üye var mı?.. Yok.
Bu üyelik için aday olmak isteyen sayın bağımsız
üyelerin yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini
rica ederim.

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti
arasında Kültürel
ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları, (1/270) (S. Sayısı : 325) (l)
2. — Kars Milletvekili
Doğan Araslı'nm, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine
olan borçlarının 10 yılda 10 eşit
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve
içtüzüğün 3S nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (2)
(1) 325 S.
11 nci Birleşim
(2) 292 S.
15 nci Birleşhn

Sayılı basmayan 23 . / / . 1976 tarihli
tutanağına eklidir.
Sayılı basmayazı 7.12.
1976 tarihli
tutanağına eklidir.

3. — Tabiî afetlerden
zarar gören
çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında
kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (1)
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Açık oyiaması yapılacak iki tasarı ile bir teklif
vardır. Açık oylama işlemi; geçen birleşimlerde alı
nan karar gereğince, açık oy kutuları önce sıralar arasmda dolaştırılmak, sonra kürsü önünde bekletilmek
suretiyle yapılacaktır.

(1) 381 S. Sayılı basmayazı 11.1.
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir.
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VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11)
(S. Sayısı : 358) (1)
BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında yer
alan 358 Sıra Sayılı, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanu
nunun görüşülmesine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet buradalar mı efendim?..
Burada.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım :
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üyele
rin isimlerini rica ediyorum.
Şahısların isim listesi bana gelmiş bulunuyor.
Gruplar adına söz isteyenlerin isimlerini rica ediyo
rum.
Grup Başkan vekilleri olmayan sayın üyelerin yet
ki belgelerini Başkanlığa göndermelerini rica edece
ğim.
Adalet Partisi Grupu adına sayın Cemal Tercan,
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Turhan Akyoî, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saym
Neccar Türkcan.
Şahısları adına : Sayın Reşit Ülker, saym Osman
Aykul, sayın Fahri Özçeîik, saym Doğan Avşargü,
sayın Niyazi Onal, sayın Hüseyin Erçelfk, sayın Sab
rı Tığlı, sayın Kasım Önadım.
Sayın Cemal Tercan, buyurun.
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1972 yılında
müzakere edilerek kabul edilen ve 1591 sıra numarası
alan «Çırak, kalfa ve ustalık kanun tasarısı, Devkt
Başkanı tarafından üç ananoktadan geri çevrilmiştir.
Bu üç ananokta sırası itibariyle şöyledir :
1. Çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin ancak
bir kısmına hitap etmesi, kalkınma planı ile icra prog
ramlarında belirtilmiş bulunan genel ihtiyacı karşıla
maması ve işverenleri koruması, eğitimle istihdam
arasında dengeyi temin etmemesi;
2. Tasannın sosyal adalete, öğrenime ait hak ve
ödevlere ve bazı kanunların esasiarıyle çelişmekte
bulunması:
(1)

358 S. Sayılı basmayazı tutanağa

eklidir.

3. Çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin işletil
mesinde ve eğitimine müteallik malî külfetlerin işve
renleri hesaba katmadan yalnız devlete yüklenmesi
sebebiyle bir kere daha görüşülmek üzere geri çev
rilmiş bulunmaktadır,
1959 yılından beri üzerinde çalışılan bu tasarı,
Çalışma Bakanlığımızın Teşkilât Kanununda kendi
personeli hariç, eğitim hizmetleri yapacağına bir ka
yıt bulunmaması ve esasen eğitimi yürütmek için öğ
retici elemana, makine ve teçhizata sahip bulunma
masına rağmen, eğilim hizmetlerinin Bakanlığı tara
fından yapılmasında ısrar etmesi sebebiyle Millî Eği
tim Bakanlığı ile anlaşma imkânı bulunamamış ve
bu tasarı hükümet tasarısı olarak Mecliste sunulama
mış ve ba sebepten de tasarı milletvekillerinin teklifi
olarak Yüce Meclise sevk edilmiştir.
Çırak, kalfa ve ustaların eğitimine dair kanunlar
merkezî sistemle yönetilen Avusturya, Çekoslavakya,
Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya ve buna ben
zer büîün memleketlerde eğilim bakanlıklarının so
rumluluklarında diğer bakanlık ve ilgili teşekküllerin
işbirliğiyle yürütülmektedir. Ancak bizim anladığımız
manada eğitim bakanlığı bulunmayan, yurdun bütü
nünde tek tip eğitim uygulamayan federal sistemle
idare edilen ve eğitim işleri eyaletlere göre değişiklik
gösteren memleketlerde çıraklık eğitiminin sorumlusu,
ekonomik işler, istihdam ve prodüktivite bakanlığı ve
buna benzer devlet kuruluşları tarafından ilgili teşek
küllerle işbirliği yapılarak ve meslek okullarının bina,
avadanlık ve öğretmenlerinden faydalanmak suretiy
le yürütülmektedir.
Bu tasarı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yü
rütme görevine ve idare düzenine, eşitliğe, bilim ve
sanat hürriyetine, çalışmaya, sosyal adalete, sosyal
güvenliğe ve öğrenime ait hak ve ödevler ile, kalkın
ma planlarının bütünlüğüne uygun esaslar ihtiva et
mektedir. Bu tasarının esasları, sanayide gelişmiş 11
memleketin çıraklık kanunları incelendikten sonra,
memleketimizin gösterdiği özellikler gözönünde tutu
larak hazırlanmış bulunmaktadır. Bu memleketlerin
bazılarının kanunlarında bizim eski Lonca Teşkilât
larımızın yürütülmesinde uygulanan mevzuattan faydalanıMığı müşahede edilmiştir.
Sanayileşmenin memleket kalkınmasında en önem
li bir vasıta kabul edilen Türkiye'mizde, tasan çok
geç kalmış olmasına rağmen kanunlaştığı takdirde :
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1. Mecburî öğrenimini tamamladıktan sonra iş
hayatına atılan veya orta dereceli okullardaki öğre
nimini bitirmeden
çalışmak mecburiyetinde kalan.
gençlerin, bir taraftan mesleklerini bir plan ve prog
ram içinde öğrenmelerim ve hayatların! kazanmala
rını temin edecek ve doîayısiyle fakir ve kabiliyeti
olanların yetişmesine imkân verecektir.
2. Gençlerin, gerek mesleği öğrenirken ve ge
rekse öğrendikten sonra daha kolaylıkla iş bulmala
rını ve meslekî unvan ve ehliyetleri bakımından ger
çek kıstaslara göre gelişmelerini ve üst kademeye yük
selmelerini sağlayacaktır.
3. Gençler, gerçek işyerlerinin şartları içinde
mesleklere hazırlanacak ve gün geçtikçe kaybolmaya
başlayan mahallî sanatlar kaîkmdırılacaktır.
4. Ciddî iş gören esnafı ve sanayii, ehliyetsiz,
bilgisiz ve tecrübesiz yerlerden çıkan, dayanaksız,
zevksiz mamullerden kurtaracak ve doîayısiyle millî
servet ve iş israfıma asgarî hadde indirilmesini müm
kün kılacaktır.
5. Bugün memleketimizin
küçük
teşebbüsler,
tüm teşebbüslerin yaklaşık olarak % 98'ini, SO'den
az işçi çalıştıran teşebbüsler millî endüstri kesiminde
istihdamın % 55'ini ve sanayi üretiminde % 47'sini
teşkil etmektedir.
Bu müesseselerde çalışan insan gücünün planlı ve
maksatlı bir şekilde hazırlanmasına hizmet edecek
olan bu tasarı, şiddetle ihtiyaç duyulan kalifiye ele
manları kısa yoldan ve çok sayıda yetiştirecektir.
6. Anayasamızın iş hayatı ve vatandaş için tanı
dığı imkânları kolaylaştıracak ve yol gösterici bir va
sıta olacaktır.
7. Meslek eğitimi düzenli bir sistem içinde yürü
tülecek ve gençlerden büyük bir kısmı cazip hale
getirilecek olan bu yoldan istikballerini temin ede
cek, böylelikle üniversiteler fir yüksekokullar önünde
her yıl sayılan artmakta olan öğrenci yığılmaları ön
lenecektir.
8. Nihayet Avrupa milletler camiası içinde böy
le bir kanunu bulunmayan bir memleket durumundaki
eziklikten bizi kurtarmış olacaktır.
Sayın milletvekilleri; Çırak, Kalfa ve Ustalık ka
nun tasarısının 1 nci maddesinde belirtildiği gibi, bu
tasan 50ı7 sayılı Kanuna tabi işyerleriyle 5590, saydı
Kanuna göre kurulmuş olan meslekî teşekküllerde
kayıtlı 15 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çırak,
kalfa ve ustalara tatbik edilecektir.
Daha fazla işçi çalıştıran işyerlerindeki çırak, kal
fa ve ustalarla ilgili statü 39 sene önce yürürlüğe gir
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miş ve bugünkü ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bu
lunan ve mutlaka tadil edilmesini gerekli gördüğümüz
3457 sayılı Kanunu da değiştirecek olan tasarıda belir
tilecektir.
Kalkınma plansyle icra programlarında
Devlet
Planlama Teşkilâtının yaptığı hesaba göre, muhte
lif işkollarında teknisyen seviyesinin altındaki sanat
kâr arzı, talebi ve açıkları şöyledir :
1972 yılma göre talep edilen miktar 1 994 2öfo
Mşi iken, arz edilen miktar 1 471 04)0, olmuş, doîa
yısiyle aradaki açık 550 bin civarında kalmıştır.
1977 yılında talep edilen miktar 3 milyona ya
kın iken, eldeki verilere göre arz edilen
miktar
1 700 000 civarında kalacak, buradaki açık 1,5 mil
yon civarında olacaktır.
1982 yılında bu gibi kuruluşların talep edeceği bu
kabil elemanların miktarı 4,5 milyon civarında ola
cak iken, bugünkü imkânlar içerisinde ve hu yasa çık
madığı takdirde arz 2 milyon civarında olacak, doîa
yısiyle aradaki fark 2,5 milyon civarında kalacak
tır.
Bu açıkların en kısa zamanda giderilmesi, sana
yimizin geliştirilmesi için zorunludur. Bugün bu ala
na eleman yetiştiren ve örgün eğitim yapan müesse
selerin başında endüstri meslek li&eleriyle kız meslek
liseleri gelmektedir. Eğitim kurumları, bugünkü eği
tim sistemleri uygulandığı sürece endüstrimizin ihti
yacı bulunan kalifiye elemanları - yeterli olarak ver
mekten uzaktır ve bunu beklemek de sanayi için bir
darbe olacaktır. Bir misal ile 1974 - 1975 öğretim
yılı sonunda endüstri meslek liselerinden mezun olan
öğrenci sayısı 19 792 olmuştur. Bunun da ancak
% 6,2'si küçük esnaf ve sanatkâr yanında çalışmakta
dır. Aynı yıl kız meslek liselerinden mezun
olan
5 692 öğrenciden kendi atelyeîerinde çalışanların sayı
sı % 1,5 nispetinde kalmıştır.
Diğer yönden, Devlet Planlama Teşkilâtının yap
tığı araştırma sonunda, «Esnaf ve Sanatkârın sosyal
ve ekonomik sorunları araştırması» adı altında
yayınladığı kitapta; dükkân ve atelye sahibi olan kü
çük sanayi mensuplarının, örneğin; Gaziantep'te %
67'si, Karabük'te % 75'i, Konya'da % 56'sı, Van'da
% 65'i, Bursa'da % 66'nm istenilen nitelikte çırak,
kalfa ve usta bulamadıklarından sıkıntı çektiklerini
ve bu sebepten işyerlerini genişletemedikleri ve üretim
lerini artıramadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır.
Gaziantep'deki sanatkârlar arasında, sanat okulu
nu bitirenler bu ildeki tüm sanatkâr sayısının ancak
% 3'ünü bulmaktadır; Karabük'te bu nispet % 4,
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Konya'da bu nispet yine % 4 olarak kalmıştır, Van'
da ise % 5'e ulaşabilmiştir»
Buna göre sanatkârların çok küçük bir kısmı mes
lek eğitim görmüştür denilebilir. Kurs ve benzerî yol
larla meslekî eğitim gören sanatkârların sayısına nis
pet de yok denecek kadar azdır.
Eğitim durumları açıklanan sanatkârların moder
nizasyon ve müessiriyet çabalan içinde girebilmeleri
için; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim sistemi içinde
güçlü bir yaygın eğitim programından geçirilmeleri
gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Sayın milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilâtı
nın neşrettiği rakamlara göre, bir taraftan işsiz sayı
sı artmakta, diğer yönden de sanayimizin ve küçük
sanayinin kalifiye insana olan ihtiyacı k a p a n a m a 
maktadır. Ortalama her iş gücüne katılan on kişiden
sadece altısı işyeri bulabilmekte, dördü ise meslekî
eğitim yoksunluğu ve yetersizlik sebebi ile arz fazla
sını teşkil etmektedir. Gelişen endüstrimizin kalifiye
eleman ihtiyacının kısa zamanda karşılanması ve İş
sizliğin önlenebilmesi için çıraklık eğitim sistemi için
de gençleri yetiştirmenin zorunlu olduğu ortada dur
maktadır.
Bugün meslek liselerinde uygulanan eğitim siste
mi ile daha fazla öğrencinin bu müesseselerde yetiş
tirilmesi mümkün değildir. Çok sayıda kalifiye per
sonele ihtiyaç duyulmasına rağmen bu okullara daha
fazla öğrenci alınamamaktadır. Nitekim, 1976 - 1977
öğretim yılında bu kurumlara eğitim görmek için
87 408 öğrenci müracaat etmişken, bunun ancak
36 135 öğrencisi okullara alınabilmiştir. Geçen yıl da
okula devam eden 108 708 öğrenciden 19 797'si me
zun olabilmiştir.
Yukarıda arz ettiğim gibi, bunların ancak % ö'sı
küçük sanayi mensupları yanında vazife almaktadır
lar. Kanımızca çırak, kalfa ve ustalık kanununda be
lirtilen yaygın eğitim sistemine göre, okulların mev
cut atelye ve teçhizatından en iyi bir şekilde yararla
narak bugünkünden dört defa daha fazla sayıda mem
leket evlâdının mevcut meslekler üzerinde yetişmesi
mümkün olabilecektir. Avare gezen gençlerin sayısı
azalacak, işyerlerinin açıkları kapanacak ve genel ih
tiyacın mühim bir kısmı örgün eğitim sistemine na
zaran daha kısa bir zamanda cevap bulmuş olacak
tır.
Kanun, işveren durumunda bulunan dükkân ve
atelye sahiplerine de, devlete olduğu kadar malî kül
fetler yüklemektedir. Şöyle k i :
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1. Çırakların yıllık yaklaşık ola* ak 192 saatlik
eğitim süresinin yarısı, hazırlanacak eğitim programı
na göre, dükkân ve atelye sahibi ustaların nezaretin
de ateîyelerde ttygulaııacak ve tenvir malzemesi ve
diğer masraflar işveren tarafından karşılanacaktır.
2. Çıraklara, istihsale hiç katkıları bulunmama
sına rağmen, ilk günden itibareiî kalfa ücretlerinin
yüzde 20'sinden az olmamak şartıylc ücret ödenecek
ve çıraklığın son altı ayında bu nispet % 60'tân az
olmayacaktır.
3. Ustalar, çırakları günde 8 saattan fazla çalış
tıramayacaklardır.
4. İşverenler, çıraklara yılda bir ay ücret ödemek
suretiyle dinlenmeleri için izin vereceklerdir.
5. Çırağsn teorik meslek derslerine gece ve gün
düz aralıksız devamından sorumlu olacaklardır.
6. Çırakları sanat dsşa işlerde çalıştıramayacak
lardır.
Bugün yukarıda açıklanan hususların hiç birisi bir
statüye bağlanmamıştır. Çıraklık '* kalfalık sistemini
benimseyerek bir meslek öğrenmek isteyen gençlerin
eğitim masraflarına, dükkân sahipleri yarı yarıya iş
tirak edeceklerdir. Eğer bu çocuklar örgün eğitim
yapan okullara devam etselerdi, tüm eğitim masraf
ları devlet tarafından karşılanacaktı. Halbuki bu ta
sarıya göre, devlet yan yarıya külfetten kurtarılmak
tadır. Memleket istihsaline katkıda bulunmak, müs
tehlik durumundan kısa zamanda kurtulmak için, çı
raklık sistemi içinefc kendini yetiştirmek isteyen genç
lerin kabahati, herhalde üniversite öğretiminde yığı
lanlar kadar değildir: Bu bakımdan tasarıda, «işve
renlerin korunması» diye bir konu yoktur. Esasen
eğitini görenlerin, işyerlerinde bizzat çalışmaları sebe
biyle eğitim - istihdam arasında denge sağlanmış ola
cağından, bunun aksini de iddia etmek söz konusu
olamaz.
"^
Kanun tasarısı yürürlüğe girdiği taktirde, bugün
mevcut olan sosyal adaletsizlik ortadan kalkacaktır.
Halen endüstri meslek liselerinde, sabit kıymetler ha
riç tutulduktan sonra, bir öğrencinin bir yıllık mali
yeti devlete yaklaşık olarak 25 000 TL. na mal ol
maktadır. Bu miktar ortaöğretim okullarında 4 - 5
bin lira arasında değişmektedir. Her yıl ilk ve orta
dereceli okullarda çeşitli sebeplerle 650 binin üzerin
de öğrenci ayrılmakta veya bir üst öğrenim gören
okullara devam edememektedirler. 1970 yılı nüfus
sayır-ıına göre, 13 ile 18 yaştaki grupun çocuk sayısı
4 838 881, okullarda bulunanların sayısı ise 1 300 226'
dar; yani bu, 13 ile Î8 yaş arasmdaki çocuklarımızın

— 128 —

M. Meclisi

B : 33

% 20'si demektir. Bunun dışında kalan çocukları
mız sokaklarda, ilginize muhtaç, avare dolaşmakta
dırlar, Bu durum, 13 île îil yaş arası grupunan 1/4'
ünün okullarda devletin yaptığı masraflarla yetişti
rildiğini, 3/4'ünün ise devlet tarafından unutulduğu
nu ve başıboş bırakıldığını göstermektedir, işte bu
kanun tasarsa uygulandığı zaman, okul dışında ka
lan büyük gençlik kitlesi, devletin çok az masraf yapmasıyle bir meslekte yetiştirilecek, kalifiye insan gü
cü açıkları kapatılacak ve mevcut sosyal adaletsiz
lik ortadan kaldırılmış olacaktır.
Sayın miîletveküierl; Adalet Partisi Grupu ola
rak, Çırak, -Kalfa ve Ustalık kanun tasarısının yasa
laşması sonunda, memleketimizin büyük bir ihtiyacı
na cevap buiacağı inancıyle tasan lehinde oy kullanacağımizs arz eder, Yüce Heyetinizi en derin saygı
larımla selâmlarım efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Turhan
Akyol, buyurun.
M. S. P, GRUPU ADINA MEHMET TURHAN
AKYOL (Malatya) — Muhterem Başkan, muhterem
milletvekilleri;
Toplumumuzda' uzan müddetten beri eksikliğini
hissettiğimiz Çırak, Kalfa ve Ustahk Kanun tasarı
sı, nıaîumianınz üzere, 12 . 6 . 1972 tarih ve 1591
numaralı Kanun olurak, Yüoe Meclislerden geçerek,
Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur. Anayasanın
93 ncü maddesi gereğince, CamSıurbaşkanlığı bir da
ha görüşülmek üzere Yüce Meclise geri göndermiş
bulunmaktadır.
Toplumumuzda uzun zamandan beki eksikliği du
yulan, tarihimizde Türk toplumunda çırak, kalfakk
ve ustalıkla ilgili teşkilâtların yer almış olması, Cum
huriyet döneminde de böyle bir teşkilâtın mevcut ol
maması, bu çıkacak kanunla iş hayatının yeniden dü
zenlenmesi Türk toplumu için hakikaten elzemdir,
ferahlatıcı olacakta*.
Muhterem arkadaşlar, maddî ve manevî kalkın
mayı kendine düstur edinmiş olan Millî Selâmet Par
tisi, memleketimizde iıısangücü eğitimi, ve istihdamı
bakımından büyük önem taşıyan bu kanunun eğitim
ve istihdam arasındaki dengeyi sağlayacağına inan
maktadır.
Bu kanun iş hayatına girmesiyle; çalışma hayatı
na, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, öğrenime, hak
ve ödevlere yeni bir veçhe verecek; pratikle teoriyi
yan yana getirmek üzere iş hayatı yeniden teşkilâtla
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nacak; âtıl güçlerin en iyi şeklide teşkilâtlanmasının
sağlanacağıma partimiz inanmaktadır.
Ağu- sanayie geçiş döneminde İş hayatımızın, böy
le, pratikle teorinin iç içe teşkiîâtlanmasjyîe, eğitim
le, sanatkârın yetîşmesiyle sanayi hamlelerinin han
gi düzeye çıkacağını şimdiden kestirmek zor değil
dir.
Muhterem arkadaşlar, memleketimizde birçok bü
yük müessesenin bünyesinde ilkokula dayalı 4 yıl sü
reli çırak okullarının kapanması bir talihsizliktir; sa
natkâr işçinin, teknik hizmetler simimin iş hayatın
da hiçe sayılması anlamındadır.
Personel Kanunuyla binlerce çırak okulu mezunlarına veriimiş bazı hakların geri alınması, çalışma
hayatımızda ayrı bir talihsizliktir.
Muhterem milletvekilleri,
ba kanununun kabul
edilmesiyle iş hayatı yeniden tanzim edilecek; teori
He pratik yan yana yeni bir eğitim şekli doğacaktır.
Ba eğitimde çocuklarımıza ve gençlerimize millî he
defler verilmelidir, millî hedeflerimiz gösterilmelidir;
eğicim programları buna göre tanzim edilmelidir.
Millî görüşte işçiyle işveren birbiriyle kavga eden
iki zümre değil, aynı gaye için eleîe veren, gönül gönüle çalışan iki kardeştirler. Aynı sofrada yemeli yer
ler, Mi'iî görüşte işçiler ikinci sınıf vatandaş sayıl
maklar. Çalışan insan muhteremdir. Çalışan insanın
hakkı, ainsnün teri kurumadan verilmelidir. Bu düs
turlar, yeniden «Büyük Türkiye» ideali ba gençlere
programlarla hedefler halinde gösterilmelidir. Bu eği
tim içinde ahlâk ve din derslerinin verilmesi îâz.mdi:\ Ahlâk ve din derslerinin Diyanet Teşkilâtı tara
fından hoca gönderilmek suretiyle verilmesi sağlan
malıdır. Eunun için bütçeye ödenek konulmalıdır. İm
tihan heyetlerinde Diyanet Teşkilâtının da mümeyyiz
olarak bulunması lâzımdır.
Bu fani hayatın yalnız maddeden ibaret olmadığı,
madde ile mananın bir arada olmasıyle kâmil insan
olunacağı, çocuklarımıza, çıraklarımıza ve kalfaları
m d a öğretilmelidir. Millî Seiâınci Partisi bunu böyle
kabul eder;
«Lider Türkiye'nin», yeniden «Büyük
Türkiye'nin» böyle olacağına inanır ve bu şekilde çı
kacak Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa müspet oy
vereceğini beyan eder.
Çıraklık eğitimi, özellikle sanayi ve hizmet kesim
lerinde, kalifiye işgücünün nüvesini sağlamanın baş
lıca yollarından biridir. Ancak, bunun yanında da,
eğitilmemiş, vasıfsız işgücünün, çok büyük bir yekûn
teşkil ettiği ülkemizde, çırakhk müessesesini sadece
küçük sanatkârlara ait işyerleri ile 15 ve daha az işçi
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çalıştıran işyerlerinde uygulamayı amaçlayan kanunun
Batı ülkelerinde halledilmiş, fakat ülkemizde boş
bu yönden soruna çözüm getiremeyeceğini düşünüyo
luğu hissedilen bu konunun, tarafların haklarını kayruz. Çıraklık eğitiminin, 15 ve daha az işçi çalıştıran j bettirmeden gözden geçirilerek en iyi şekilde yasa
küçük ve orta işyerlerinden çok, her yönü ile bu eği
laşması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak gayret
timi uygulayabilecek imkânlara sahip, özellikle sana
göstereceğimizi belirtir, Yüce Meclise şahsım ve
yi kesimindeki büyük tipteki işyerlerinde uygulana
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygılar su
cak şekilde düzenlenmesini isteriz.
narım.

İ

Öte yandan, hizmet içi ya da sanayide eğitim
dediğimiz, okul dışı eğitim ve bunun bir parçası olan
çıraklık eğitimi, doğrudan doğruya istihdamla ilgi
lidir. Bu özelliği dolayısıyle, kanunun uygulanması
görevinin sadece Millî Eğitim Bakanlığı ile, bu ka
nunda belirtilen kurullara verilmesi, Çalışma Bakan
lığının, bu kanunun uygulanmasıyle pek az ilgisi bu
lunduğu anlamına gelmektedir. Kaldı ki, kanunda
sadece çırakların eğitimi değil; çırak, kalfa ve usta
ların çalışma şartlarım düzenleyen hükümlere de yer
verilmiştir. Çalışma hayatının düzenlenmesi, ülke
deki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette
verimli kılınması, tam çalıştırmanın, istihdamın sağ
lanması ile Çalışma Bakanlığı görevlidir. Bu se
beple işbaşında yapılacak bir eğitimin çalışma hayatı
ile ilgili olmayacağını kabul etmek mümkün değildir.
Çünkü, bu eğitimin, işyerlerinin hali hazır ve gele
cekteki ihtiyaçlarına dayalı olması ve gerçek iş ve
çahşma şartları altında yaplıması gereklidir. Buna
aykırı bir düşünce ve uygulama iş arz ve talebi ara
sındaki dengeyi bozar ve bunun çahşma düzenine
yapacağı tesirlerle, ortaya çeşitli sosyal ve ekonomik
meseleler çıkar.
Bu durum karşısında, açılacak kursların, teorik
programlarının Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarıyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müştereken
hazırlanması, pratik çalışmalarının ise, Çalışma Ba
kanlığının tüm teşkilâtı ile düzenlenmesi ve kontro
llüm verilmesi görüşündeyiz. Çıraklık imtihanım ve
rip kalfa olanların, sosyal güvenliklerinin temini için
kanuna açıklık getirilmelidir. Bunu temin eden hü
kümlerin kanuna konulmasının uygun olacağı kana
atindeyiz. Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun,
memleketimize, milletimize, iş hayatına hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
C. H . P. Grupu adına Sayın Neccar Türkcan,
buyurunuz eefndim.
C. H. P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRKCAN
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Çırak, Kalfa ve Ustalık kanun tasarısı üzerinde
C. H. P. Grupunun görüşlerini belirtmek üzere huzu
runuzdayım.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çıraklık ka
nun tasarısı senelerdir Mecliste sürünür; 1963 yılında
Saym Hilmi İncesulu tarafından Meclise verilmiş,
görüşülememiştir. 1972 yılında, eski Cumhurbaşka
nının ret gerekçesinde belirttiğine göre, Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanmış olan ve Hükümet üyelerinin
yasa üzerinde anlaşamaması üzerine Meclise gelmiş,
Sayın Kasım Önadım'ın söz konusu teklifi ile Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek
29 . 5 . 1972 tarihinde 1591 sayılı Kanun halini al
mışsa da eski Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere 12 . 6 . 1972 tarihinde Millet Meclisi
Başkanlığına geri gönderilmiştir.
O günden bugüne 5 yıla yakın bir zaman geçtiği
halde, nedense bugüne kadar ele alınamamış, ancak
bugün görüşmeye başlıyoruz.
Sayın eski Cumhurbaşkanı ret gerekçesini üç esa
sa bağlamıştır. Kısaca:
1. Kapsamın darlığına;
2i Hukuk devleti esaslarına aykırılığına;
3i Malî külfetin eğitimde işveren yerine Dev
lete yüklenmesine.
Sayın Başkan, saym milletvekilleri; Cumhuriyet
Halk Partisi, 1960 yıllarından önceki iktidarların
da ülkemizdeki yetişkin teknik eleman
ihtiyacını
görerek, 1933 yıllarında sanat okullarını, 1936 yılla
rında bölge sanat ve yapı okullarını açtırmıştır. Hepi
nizin hatırlayacağı gibi, orta sanat okulları açıldığın
da, öğrenciyi teşvik için aylık vererek, sanat okulla
rını cazip hale getirmiştir. Sanat okulları, Ordumu
zun önemli miktarda teknik astsubay ihtiyacını karşıldığı gibi, bugün piyasada serbest olarak çalışan pek
çok sanatkârıda yetiştirmiştir.
Gene Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde,
çırak ve kalfa okullarının bir çok büyük fabrikada
açıldığını görürüz. Örneğin; Gölcük'te Deniz Kuv
vetleri Kumandanlığına bağlı fabrikalarda, Adapazarı
Vagon Fabrikasında, Eskişehir Devlet Demiryollarına
bağlı fabrikalarda çırak ve kalfalık okulları açılmıştı.
Bu okullar, gelen iktidarlarca
yaygınlaştırılacağına,
A. P. iktidarınca bir çok yerde kapatılmıştır.
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Örneğin; Adapazarı Çırak ve Kalfa Okulu bun
lardan birisidir. Tıpkı 1940 yılında kurulan ve 28 bin
köy gencini öğretmen, sağlık memuru olarak yetiştir
dikten sonra kapatılan köy enstitüleri gibi.

Loncalar disiplinli esnaf teşekkülleri idi. Satılacak
mallara narh koyar, daha pahalıya mal satanlar, va
sıfsız, bozuk mal satanlar, malını satmayıp saklayanlar
takip edilerek cezalandırılırdı.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 818 sayılı Borç
lar Kanununun, 313, 318 nci maddeleri, hizmet akit
ve çıraklık sözleşmesine aittir. 330 ncu maddesi ise;
«Usta, çırağa sanatı olanca dikkat ve özenle öğretme
ye mecburdur. Usta, çırağın mecburî derslere devamı
na nezaret ve mesleğine ait mekteplere ve kurslara
gitmesine ve çıraklık imtihanlarına iştirak etmesi için
gereken zamanlar izin vermekle yükümlüdür. Çırağa,
kaideten ne geceleri, ne de pazar günleri iş verilemez»
demektedir.

Lonca heyetlerince alınan kararlara uymayanlara
para cezası olduğu gibi, loncadan çıkarma, sanattan
alıkoyma gibi cezalar da uygulanır; elinden sanat bel
gesi alınmış olan kimse hiç bir işte çalışamazdı. Bu
günkü bozuk düzende okluğu gibi mal istifçlîeri mil
yonları vurmazdı. Eline bir takım çantası alan usta
yım diye, üç gün usta yanında çalışmış bir kişi, baş
kasının taksisini, buzdolabını, elinde belgesi yoksa,
tamir etmeye kalkarken temelli bozmazdı.

Yine, 3457 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde, büro
larda çalışan memurlar hariç olmak üzere; «Bir sene
de kullandığı işçi ve müstahdemin sayısının gündelik
vasatisi 100'den fazla olan maden ocakları ve Teş
viki Sanayi Kanununda tarif edilen sınaî müesseseler
de, çırak, kalfa ve ustaların meslek bilgilerini artır
mak üzere kurslar açılacaktır» denmektedir.
Yukarda belirttiğim kanun metinleri bugün ye
terli olmaktan uzak kalmaktadır. Üstelik, çırak, kal
fa ve ustalık Yasası, ülkemizin yarınının güvencesi
olacak, gençlerimizin daha iyi yetişebilmesi ve pratik
Öğrenimleri yanında teknik bilgilerini de artıracaktır.
İş hayatımızın körpe filizleri olan esnaf ve sanatkârla
rımızla, işçilerimizin daha bilgili ve yetenekli yetişme
sini sağlayacaktır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi
programında, yeniden esnaf ve sanatkarlarnnızuı her
türlü teknolojik gelişme karşısında varlıklarını sür
dürmeleri için alınacak gerekli tedbirler planlanmıştır.
Köy - kentler projesinde, meslek okullarının açıl
masını kaçınılmaz bir öncelik olarak görmüştür. Bu
nedenle çıraklık yasasına programında yer vermiştir.
Çırak, bir sanata giren, bir sanatı öğrenmek iste
yen kimseye; kalfa, bir sanat kolunda bir usta göze
timinde belirli sanat gereklerini yapabilen ve yanında
çırak çalıştırıp yetiştirebilen kimseye; usta, bir sanat
kolunda sanatın gerekliliğini bilen, yanında bir çırak
ve kalfa çalıştırıp, kalfaları ustalık düzeyinde yetiş
tirebilen kimseye denir.
Çırak, kalfa ve ustalık müessesesi ilk çağlardan
beri süre gelmektedir. 11 nci yüzyıllarda oluşturulan
loncalar, çırak, kalfa ve ustalığı belirli kaidelere bağ
lamıştır. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa ve
ustalıklının ustasından izin alarak dükkan açmasında
belirli kaideler vardır ve özel merasimler yapılmıştır.

Çağımız teknik gelişme ve eleman çağıdır. Ülke
mizde yeterince ne teknik okul, ne de ortaöğretim ve
yüksekokulları var. Olanlarına da, fakir halk çocuk
ları, eğitim imkânı olmadığı için girememekte, gire
bilenler ise, Hükümetin bozuk düzeni korumak ama
cı ile üç faşist zorbaya öğretim özgürlüğünü kısıtlat
ması nedeni ile okuma olanağı bulamamaktadır. 6 mil
yona yaklaşık ortaöğretim çağındaki yavrularımızın
büyük çoğunluğu öğretimden yoksundur. Bu nedenle
okuma olanağı bulamayan gençlerden bir kısmı, işyer
lerinde, esnaf ve sanatkârların yanlarında çırak, kal
fa ve usta, ya da işçi olacaktır.
Bugün ülkemizde çırak, kalfa ve ustanın durum
larını belirleyen bir yasa yoktur. Bu yasa, mahallî
sanatları yaşatacak, gençleri meslek sahibi yapacak,
işyeri sahipleriyle yetişecek gençlerin haklarını koru
yacaktır. Onun için C. H. P. o!arak aksak çıkmama
sını istiyoruz. Genel olarak tasarının biran önce yasa
laşmasını istiyoruz. Batı ülkelerinde halledilmiş, bizde
geç kalınmış olması bir talihsizliktir. Yasa yürürlüğe
vaktiyle girmiş olsaydı, aksayan yönlerinin de tespiti
yapılmış olup, o maddelerin düzeltilmesi sağlanabilir
di bugün.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 507 ve 5590
sayılı Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlarımızın
işyerlerinde yetişecek olan çırak, kalfa ve ustaların,
bu bozuk eğitim düzeni içerisinde okuma olanağı
bulamayan fakir ve orta tabaka insanlarından oluş
tuğunu gözönüne alırsak, daha iyi bilgilerle yetişmesi
ni sağlamamız gerekir. Pratik bilgi yanında, Millî
Eğitim Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlıklarının ve Sanayi Bakanlığının katkısıyle de bu
daha iyi olacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak programımızda,
çuakhğiiı, belli ekonomik toplumsal ve işse! koşul
lara göre yasa ile düzenlenmesi, esnaf ve sanatkârın
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belli koşuîlara uygun olarak sağlandığı çıraklık eğiti
mi ile örgün meslek eğitimi arasında bağlantı kurul
ması öngörülmüş r e bu eğilimi görenlere, meslek ge
çerli eğitim belgesi verileceği karar altına alınmıştır.
Bu . nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ka
nunun aksayan bazı maddelerinin değiştirilmesini is
tiyoruz.
Bu yasamn tümü hakkında maddelere geçilmesin
de olumlu oy kullanmanız, maddeleri
değiştiren
önergelerimizin kabul edilmesi koşuluna bağlıdır.
13 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında, «Çıraklara ve
rilen ücretler her türlü vergi ve sigortadan muaftır»
hükmü, çırakları sosyal güvenceden yoksun bırakmak
tadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları halinde işve
renin kendisine ödeyeceği sigorta primi ile Sosyal
Sigortalar Kurumunun sağladığı her türlü güvenceden
çırak ve kalfalar yarralanmahdır.
Bu yasa, çırak, kalfa ve ustalık müessesesini ge
nellik ilkesine bağlamamıştır. Kuşku verici bazı yön
leri vardır.
28 nci maddenin 3 ncü fıkrası, «Dört defa çırak
lık imtihanına girerek 'kalfalık imtihanım kazanma
yan çırak kalfalığa girme hakkını kaybeder» demek
le özgürlüğü kısıtlamaktadır. Bu durumda olan çı
raklara yeni imtihan haklan tanınmasını istiyoruz.
33 ncü maddenin 2 nci fıkrası da, kalfaya imti
han günü çok geç haber vermektedir. Bu sürenin 7
günden 30 güne çıkarılmasını; çırak, kalfa ve ustaların
çalıştıkları işyerlerindeki çalışırsa durumlarını, bu ya
sanın gereği olarak Çalışma ve Sosyal Güven? îk Bakanlarınm denetlemesi gerektiğine inanıyor ve bu ko
nudaki teklifimizin, «Bölüm Beşin» en son maddesine
yeni bir madde ekleyip 52 nci madde olarak kanun
laşmasını istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu yasa üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi olarak görüşlerimizi belirttik. Ancak,
bir hususu açıkça bir daha ifade etmek istiyoruz. Bu
yasa ülkemizde çok önemli bir ihtiyacın karşılanma
sı için hazırlanmalıydı. Sosyal güvenliğin, insan eme
ğini!!, çocuk haklarının belirgin olduğu çağımızda,
özellikle sanayi sürecine girmek durumunda bulunan
ülkemizde çıraklığın, kalfalığın, ustalığın tanımı, ye
tiştirilmesi, müessese olarak ilişkileri, gerçekleri bir
planda ele alınarak, sağlam ilkelere bağlattırabilmeliydi.
Onun için, yasayı biz, halkımızın beklediği bir
ihtiyaç olarak görüyoruz; fakat bu ihtiyacı karşılaya
cak yasanın çok eksik olduğunu da görüyoruz. Bizim
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amacımız bu eksiklikleri gidermek için gerekli girişim
lerde bulunmaktır.
Bunları belirtir, Yüce Meclise saygılar sunarım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Şahıslan adına söz isteyenlerden Sayın Reşit Ül
ker?... Yok.
Sayın Osman Aykul, buyurun efendim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Sayın Cumhurbaşkanımızca veto edilen Çırak, Kal
fa ve Ustalık Kanununu yeniden görüşüyoruz.
Bu kanun tasarısını çıkarırsak, tamamen egemen
çevrelere ve işverenlere devlet eliyle insan gücü yetiş
tirmiş olacağız. Küçük yaştaki çocukların sömürülme
si, tam yetişine ve gelişme çağında bulunan çırak ço
cuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır bu ka
nun çıktığı takdirde. Bu kanunla yoksul çocukların
küçük yaşta ağır bir yükün altına sokulmalarını ki
şisel olarak uygun bulmuyorum. Bu kanun, küçük
yaşta çırak ve kalfa olarak çalışan çocukların sömü
rüsünü hedef almıştır. Türk millî eğitimi kapitalist bir
görüşe göre biçimlendiği için, egemen çevrelerin is
tediği tipte insan yetiştirmektedir. Sürekli olarak da...
CEMAL TERCAN (İzmir) — Okumamışsın, sen
tasarıyı okumamışsın.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, karşılıklı
konuşmayın efendim.
OSMAN AYKUL (Devamla) — Okudum, incele
dim, tamamen bir eğitim işidir,
Egemen çevrelerin istediği tipte insan yetiştirmek
tedir ve sürekli olarak da öyle istenmektedir. Bu ka
nun tasarısı kanunlaştığı takdirde, çırağa, kalfaya ve
ustaya yararlı olmayan ve kesin olarak çırak, kal
fa ve ustaların sosyal güvencesini sağlamayan ve on
ların yararına olmayan, temelli çözümler getirmeyen,
tamamen işverenlerin yararına olan bir kânunu çıkarKÎÎŞ olacağız.

Sayın milletvekilleri, ba kanun çıkmadan önce,
emek ve sermaye, işveren ve çalışan insanlar ara
sındaki ilişki ve çelişkileri gözönündc bulundurma
mız gerekmektedir. Bu kanun tasarısı, genel olarak
çırak, kalfa ve ustaların aleyhine hazırlanmıştır. Ka
nun çıkarılmadan gerekli düzeltmeler yapılmalı ve
gerekli denge ile uyum sağlanmalıdır.
Ba kânunun çıkmasını çırak, kalfa ve ustalarımız
yıllardan beri beklemektedir. Biz de onların yararı
na bu kanunun çıkarılmasını istiyoruz. Ancak, bugün
mevcut olan tasarının, bu çırak, kalfa ve ustaların
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işveren karşısında korunmasını sağlanacak bir yapı
ya ve özelliğe sahip olmadığından dolayı da bugün
kü durumuyla çıkmasını benimsemiyoruz.
Bu kanunun çıkmasmı yıllardan beri gerçekken
çırak, kalfa ve ustalarımız beklemekteydi; fakat çı
karsa kendilerini memnun edeceğini sanmıyorum. Bu
kanundan ancak
işvcreiüler memnun olacaklardır,
memnun kalacaklardır.
Ülkemizde, çırak, kalfa, usta yoluyla eğitilmiş
msangücü yetiştirmek ve istihdam sorunu gerçekten
önem taşıyan bir konudur. Bu konu yıllardan bu ya
na askıda kalmış, bir türlü çözüme bağlanamamıştır.
Bu kanun tasarısı aynen Yüce Meclisimizden çıktığı
takdirde de çözüme bağlanacağını sanmıyorum.
Yeniden görüştüğümüz bu kanun tasarısı tümüy
le yetersiz bir şekilde hazırlanmıştır. Tümü ile sa
kıncalı tarafları vardır. Kamın tasarısının maddeleri
yeniden değiştirilmeli, çırak, kalfa ve ustaların ihti
yaçlarını karşılayacak bir şekilde çıkarılmalıdır. Bu
kanun çıkarsa, kesin olarak söylüyorum ki, bir türlü
işlerliği de sağlanamayacaktır. Bir eğitimci olarak
Önce bu kanun tasarısının sakıncalı taraflarını açsklamak istiyorum.
İşverenlerin enirinde çalışacak özgürlükten yok
sun kişileri yetiştirmek için Devletin üzerine büyük
bir yük yüklenmektedir; bu kamın çıkarsa büyük bir
yük yüklenmektedir. Çünkü, kanım tasarısının 26 ncı
maddesi aynen şöyle demektedir : «Çırağın yetiştiril
mesi için lüzumlu okul ve kurs giderleri Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinde ayrı bir maddeye konulan
tahsisatla karşılanır.» Demek ki, Devlet büyük mas
raflar yapacak, belirli seviyede insangücünc, yetene
ğe ve pratik hünerlere sahip olan kişiyi yetiştirecek,
ondan sonra da işverene bunu teslim etmek suretiyle
hazırca ona kullandırtacak,
Millî Eğitini Bakanlığının işi, özellikle yapması ge
reken eğitim işi çok geniştir. Bugün Millî Eğitim Ba
kanlığı görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Kendi gö
revlerinin neler olduğunu bilemeyen ve görevlerini
yerine getirmeyen Millî Eğitim Bakanlığına bu ka
nunla yeni görevler vermek yerinde olmaz, uygun
düşmez .Millî Eğitim Bakanlığı önce bugün yürür
lükte olan yasaları işletsin ve millî eğitimin isterleri
ne cevap versin. Millî Eğ;tim Bakanlığının bu işin
içinden çıkacağım sanmıyorum.
Ayrıca, 5 noi maddenin 3 neü fıkracında çırak
olan kişilerin kalfa olabilmesi imtihan şartına bağlan
makta ve çıraklık süresince okur - yazar olmaları ko
şulu getirilmektedir. Bu maddenin okuma ve yazma- I
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ya teşvik etme bakanından getirildiği kanaatini taşı
yorum, bir millî eğitimci olarak yerinde görüyorum.
Yalnız bunun takviye edilmesi ve düzeltilmesi gere ken husufları vardır. EEbeîte bir birinci sın-fa girip
b-ş yd i;kü:?reiim süresi içerisindeki çocuklarla uğ
raşmayan kişiler bunun ince'iklerini bilemezler. Aslın
da ba görüşü benimsemekle beraber şöyle düşünüyo
rum : Şimdi bazı çocuklar vardır, yıllarca uğraşsa.nız, buna bir çok bilgileri öğretirsiniz, ilkokulda bir
çok bilgiler öğretirsiniz ve gerçekten okumayı yaz
mayı öğrenmek, öğretmek mümkün değildir. Bu çocu
ğun, mecburî öğretim çağını doldurmak suretiyle ilk
okuldan ilişiği kesilir. Elimizdeki 222 sayılı Ekilim
Kanunu bunu amirdir.
Şimdi böyle çocukları, efendim çıraklık dönemin
de okuma yazmayı illâ öğreneceksin diye zorlamaya
gidip, onların kalfa olmasını da uzun süre engelle
mek, hatalıdır. Yani, ben çok gürnıüşümdür; on par
mağa hünerlidir, her verdiğiniz pratik işi gerek okul
bayatında, gerekse okuldan ayrıldıktan sonra çahşi # iş sahasında başarıyla yapar; ama okuma yazms-v geldiğiniz zaman, yeteneği o kadardır, durur. Bu
çocukların değerlendirilmesi yapılırken, yalnız oku
ma yazma durumlarına bakı'msmalı ve onun işbaşındaki hüner ve başarısına da bakmak suretiyle de
ğerlendirilmelidir. Böylece çıraklıktan kalfalığa yük
selme olanakları getirilmelidir. Yabanın bu maddesiy
le ilgili olarak bir de değişiklik önergesi vereceğiz.
Ysîlardır ihmale uğrayan çırak, kalfa ve ucaların
yaşamları hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu yurt
taşlarımız blnbii türlü güçlük içerisinde hayatlarını
sürdürmektedirler.
Bu srada çıraklara verilecek ücretler her türlü
vergi ve sigorta priminden muaf tutuluyor kanun ta
sarısının bir maddesinde. Şimdi biz Devlete ikinci bir
yük getiriyoruz. lîenı işverene doğrudan doğruya çı
rak, kalfa ve usta yetiştireceğiz, hem de bunun si
gorta primini, vergisini, muaf tutmak suretiyle doğ
rudan doğruya Devletin sırtına vükleyeceğiz.
Burada üzerinde önemle durulması gereken bir
sorun da şu; bazı kıstas ve ölçüler getirilebilir. Bu hu
susta da Sayın Başkanlığa bir önerge vermiş bulu
nuyorum. Yıîîik geliri elli bin ürnya kadar olan işve
renin çahştırdığı ç;rak, ka!fa ve usîaîar sigorta pri
minden ve vergiden muaf tutulmak suretiyle, bunun
üstünde gelire sahip oîan, daha çok gelire sahip
o'oi7\ işverenler bizzat çalıştırmış oldukları çırakla
rım ve kalfaların sigorta primlerini, vergilerini ödemeiidh-îer. Bu şekilde Sayın Başkanlığa vermiş olduğu
muz bir de önergemiz mevcut.
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Muhterem arkadaşlar, kunduracı çıraklığı yapa
Bu kanun tasarısı, iş hayatımıza bir yenilik de |
rak bu Meclise gelmiş bir insan olarak, böyle bir ka
ğil, aksine çalışan insanların aleyhine birtakım hü
nunun çıkmasının ne kadar ehemmiyetli olduğuna
kümler getirmek suretiyle yıllardan beri bekleyip de
çıkarmak istediğimiz çırak, kalfa ve ustaların yüzü : inanan bir insanım. Bugün kimler çırak olur? Kim
ler kalfadır; kimler ustadır? Bugün yoksul insanlar
nü güldürecek bir kanunu çıkmaza sokmuş durum
çıraktır, çok zeki oldukları halde okuyamayan, yetim
dadır.
kalan çocuklar çıraktır. Bu kişiler okuyabilseler, ka
Kanun teklifini incelediğim zaman gerçekten üzül
biliyetlerini dcğerlendirebiîseîer, bugün toplumda en
düm. Yani, Türkiye'de çalışan insanlar bir avuç var
üst yeri kazanışlar. Okumaya olanak bulamadıkları
lıklı işverenin eîhıe ve emrine teslim edilecek, bütün
için bir terzinin yanma, bir kunduracımn yanına, bir
bunların yetiştirilmesi, primlerinin ödenmesi, vergi
tamircinin yanına girerler ve yıllar yılı çırakhk dev
sinin ödenmesi yükleri Devletin omuzuna yüklene
resi geçirirler. Eğer bu kanun çıkarsa, arzuladığımız
cek; ondan sonra tabanda bir kalfa bin lira alıyor
şekilde çıkarsa, bu yetim kişilerin, bu çocukların
sa, bunun % 20'sini çırağa vereceğiz ve ondan sonra
emekleri değerlendirilmiş, başkalarının onları sömür
da bu çırağa diyeceğiz ki, «İşte senin kalfan bin lira
mesine olanak verilmemiş olur veya zekâ bakımından
aldığından dolayı iki yüz lira ile geçin.»
çok geri kalmış, malî durumları müsait olduğu halde
Bunun mümkünü yoktur. Türkiye'nin bugünkü
okuyamayacak durumda olan insanlar çırak olurlar;
hayat pahalılığı içinde, sıkıntıları içinde ve Devlet
ama bunlar bu çıraklıklarını da devam ettiremezler.
olanaklarının gerçekten ^halkj yararına değil, daha
Çünkü, çıraklık toplumda, bir geri kalmış insanların
varlıklı kişilerin yararına kullanıldığı bir ortamda,
kabullenebileceği bir meslek gibidir.
böyle bir kanun çıkarmakla çırak, kalfa ve usta so
Çıraklık, emek - sermaye çelişkisi gibi veya iliş
rununu temelden çözüme bağlayacağımız kanaatinde
kisi gibi, çıraklık, ustalık ilişkisi de, aşağı - yukarı bir
değilim.
sömürüye dayanmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun ve bizim ver
Çıraklık yaptığım için bilirim; usta çırağına, terzi
miş olduğumuz bazı değişiklik önergeleri var. Bunlar
ise makas vermez, yıllar yılı onun emeğini sömürür.
dikkate alındığı takdirde ve bu kanun halkçı bir gö
Çırak aynı zamanda bugün bir hizmetçi durumunda
rüşle ele alınıp, toplumun tabanda çalışan insanları
dır da. Ustanın çocuğuna o bakar, beşiğini o sallar
nın birazcık kalkınmalarını sağlayabilecek bir yapı
kasabalarda, suyunu o getirir, bahçesini o sular, mazur
ya, bir öze dönüştürüldüğü zaman olumlu oy vere
görün, hayvanına o bakar. Çırak budur bugün; ama
ceğimi belirtir, Sayın Başkana ve Yüce Meclise say
önümüze getirilen kanun biraz daha dikkat edilerek
gılarımı sunarım. (C. H, P. sıralarından alkışlar)
düzeltilerek çıkarılırsa bu Meclisten, çırak kabul et
tiğimiz insanlar, hor görülen o çocuklar ve de onun
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul.
devamı
olan kalfalar, toplumda gereken yeri bula
Sayın Fahri Ö/çelik, buyurun efendim.
caklar ve saygıyîe anılacaklardır. Aynı zamanda
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan,
emeklerinin karşılığım da topluma iş olarak, hizmet
muhterem arkadaşlarım;
olarak vereceklerdir.
Çıraklık, Kalfalık, Ustalık Kanun Tasarısı çok
Bu bakımdan, Çıraklık Kalfalık ve Ustalık Kanu
geç kalmış bir kanun tasarısıdır. Batı ülkelerinde bu
nunun mutlaka, diğer sosyal kapsamlı kanunlar gibi
mesele çoktan halledildiği halde, maalesef 1977 yılı
ihmal edilmeden çıkarılması gerekir. Ancak, bu ka
na kadar yoksul kişilerin çocukları, çok zeki olduğu
nunlar çıkarılırken, işçi ve işveren durumunda, ka
halde, ekonomik durumları elvermediği için çıraklık
nunların çıkarıhşındaki o yaptığımız çekişmeler gibi,
yapma durumunda kalan insanların emekleri değer
bu emeğin değerlendirilmesi yönünde münakaşalar
lendirilememiş, insanlıklarına gereken değer verilme
yapılarak, eleştirilerek, gerçekten bunun üzerine eği
miş ve bugüne kadar kalmıştır.
lerek çıkarılırsa, o zaman kanun anlamını bulur. Ak
si takdirde, yine emek - sermaye çelişkisi, usta - çırak
Çok şükür ki, bugün böyle bir kanunla bu mağ
çelişkisi aynı paralelde yürürse, bu kanundan elde
dur kişilerin, sahipsiz kişilerin karşısına çıkmış bulu
edilecek üıün, bana göre hiç de olumlu yönde ürün
nuyoruz. O bakımdan bu kanunu hazırlayanlar, yoz
değildir.
laştırmadan, daha da onlann ihtiyaçlarına cevap ve
recek şekilde kanunu çıkarmak isteyenleri kutlamak
Muhterem arkadaşlar, Büyük Sanayii bir dolaşırj sanız, günde 8 saat değil, hatta 12 saat yağ içinde,
istiyorum.
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kir, pas içinde dolaşan, ustasının etrafında kıs kıs
kıvranan köylü çocuklarını bulursunuz. Bu insanlar,
geleceğini Devlete bağlamamış, geleceğini garanti al
tına alabilecek kişilere de bağîamamsş; köyde bırak
tığı anasını babasını düşünerek, «Acaba ne öğrene
bilirim de kendi hayatımı kurtarabilirim» diye ustası
nın etrafında dolanmaktadır. Ama ustası onu, «Emeğin
den kısa sürede mahrum olurum, üç sene, beş sene
onun çıraklık devresini sürdürebilirim» diye kalfalık
kademesine geçirmemekte diretmektedir. î 2 saat, 15 sa
at ve hatta süreli 24 saat onu istediği gibi kullanabil
mektedir. Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu ile
bunu bertaraf etmemiz gerekir. Onun kabiliyetini
kendi yönünde, gelişebileceği yönde geliştirmemiz,
ancak bu kanuna vereceğimiz eğitici özle olacaktır. O
bakımdan, bu kanunun ciddiyetle ele alınmasını, en
kısa zamanda çıkarılmasını arzu ediyor, tümünüzü
saygıyla selâmlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik.
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu
Madde 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna tabi iş
yerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan
meslekî teşekküllere kayıtlı 15 ve daha az işçi çalıştı
ran işyerlerine ve bu işyerlerinde çalıştırılan çırak,
kalfa ve ustalara uygulanır.
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde grupları adına
söz almak isteyen var mı? Yok.
Şahısları adına söz almak isteyenlere söz verece
ğim. Sayın Reşit Ülker, Sayın Osman Aykul, Sayın
Fahri Özçelik, Sayın Doğan Avşargil, Sayın Niyazi
Onaî.
Sayın Reşit Ülker buradalar mı? Yok.
Sayın Osman Aykul?
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Sayın Fahri Özçelik?
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil? Yok.
Sayın Niyazi Onal, buyurun efendim.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Çıkması çok uzun süreden beri beklenen bu ka
nunun 1 nci maddesi üzerinde, eski Sayın Cumhur
başkanının bir kere daha görüşülmek üzere geri çe
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virme gerekçesine işaret ederek, kısaca görüşlerimi
arz etmek istiyorum.
Eski Sayın Cumhurbaşkanı, bu kanun tasarısının
kapsamı itibariyle çırak, kalfa ve ustalık müessesesi
nin ancak bir kısmına hitap ettiğini ve kalkınma pla
nı ile icra programlarında belirtilmiş olan genel ihti
yacı karşılamadığını ileriye sürmüş ve buna örnek ola
rak da tasarının 1 nci maddesini göstermiştir.
Gönül isterdi ki, Bütçe ve Flan Komisyonu geri
çevirme gerekçesini iyi incelesin ve Sayın eski Cum
hurbaşkanının haklı olup olmadığını, esnafımız, çırak
larımız, çocuklarımız, ustalarımız açısından, Türk
ekonomisi açısından düşünerek 1 nci maddeyi ve ge
rekirse kanunun diğer maddelerini yeniden düzenle
sin.
Ancak, hemen görülüyor, Bütçe ve Plan Komis
yonu, ne yazık ki, hiç bir inceleme yapmadan, 2 sa
tırlık bir gerekçeyle tasarının aynen kabulüne karar
vermiştir.
Şimdi sayın arkadaşlarım, çıraklık, kalfalık, usta
lık konusuna 2 yönden bakılabilir :
Bunlardan bir tanesi, esnaf ve küçük sanatkârın
ihtiyacı yönüdür. Esnaf, küçük sanatkâr çırağa ihti
yaç duymaktadır. Çırak çalıştırmak, çırak yetiştirmek
istemektedir. Bunların bir bölümünün suiistimal ede
ceğini, çıraklık müessesesini kötüye kullanacağını dü
şünsek bile, zaten kötüye kullanma yalnız bu konu
larda değil, her konuda mümkündür. İstisnaları kai
de saymak olanaksızdır. Esnafın ve küçük sanatkârın
çırağa ihtiyacı gerçek bir ihtiyaçtır. Birinci bakış açı
sı bu olmalıdır.
İkinci bakış açısı da; Türkiye'nin, Türk ekonomi
sinin ihtiyaçları açısıdır. Burada Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü rakamlar vererek belirtti ki; Türkiye'de
ihtiyaçlar karşılanamamaktadır.
Çırak, kalfa, usta,
yetişmiş teknik eleman ihtiyacı Türkiye'de karşılana
mamaktadır. Öyleyse kanun tasarısının 1 nci madde
sini bu ihtiyacı karşılayacak, Türk ekonomisine daha
iyi hizmet edecek bir biçime sokmak, o ihtiyaçları
karşılayacak şekilde düzenlemek Meclisimizin görevi
dir. Eski Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda haklı ise
- ki, bize göre haklıdır geri çevirmekte - o takdirde
bunu Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarına uygun biçimde,
hem esnaf ve küçük sanatkârın gereksinmelerine hem
de Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun
olarak düzenlemekte yarar vardır.
Burada «15 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde»
sözünü 2 açıdan birden meseleyi incelediğimizde açık
lamak imkânsızdır. Niçin 15 ve daha az işçi çalıştı-
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raa yerlerde çırak bulunacaktır, yetiştirilecektir, kal
fa, usta olacaktır da, Î5'ten ÎÖO'e kadar olan yerler
de olmayacaktır?
3457 sayıh Kanonda lüö'dcn fazlasında kurslar
açacak filan denilmektedir, ama kurslarla bir şey ye
tişir mi? örnekler yardır önümüzde. Eskişehir'de Dev
let Demir Yollan Çırak Okulundan yetişmiş olan ço
cuklar, oraya çuak olarak girmiş ye yetişmiş çocuk,1ar, o fabrikayı yıllardım beri dirayetle işletmektedir.
Öyle ise niye bir kısıtlama getiriyoruz? Bu k ı ş l a m a 
yı kaldıralım. Bir tek işçi bile çalıştırmayan berber
yanma bir çırak alsın yetiştirsin. Yanında' 80 tane işçi
10 tane usta çalıştıran işyeri, fabrika, gerekirse, uy
gun geliyorsa kendisi ihtiyaç duyuyorsa, bu yoldan
memlekete hizmet edeceğini ye kendi işinin daha iyi
yürüyeceğini sanıyor ise, o da çırak alsın yetiştirsin,
o da kalfa, usta yapsın. Btmun ne kusuru var; ne mah
zuru var? Sanıyorum ki, meseleyi böyie tarafsızca in
celediğimizde aramızda herhangi bir anlaşmazlık ko
nusu olmayacak.
Bu 1 nel maddenin kapsamının genişletilmesi hak
kında verdiğim bir önerge var. Önerge okunup oya
sunulduğu zaman iltifat buyuracağınızı umarak, he
pinize teşekkür ederim.
Saygılarımı sunarım değerli arkadaşlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ona).
Sayın Sabri Tığlı, buyurun efendim.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Türkiye'de çalışan insanlar için, yetişip meslek
sahibi olmayı arzu eden insanlar için çok önemli bir
kanunu görüşüyoruz.
Yıllardan beri bu kanun Türk Parlamentosundan
beklendi, milyonîarcn esnaf bunun çıkmasını arzu et
ti, yetişip kalfa olmak, usta olmak isteyen gençler bu
kanunun çakmasını bekledi, ama bu kanun bugüne
kadar çıkmadı.
Bundan evvel Parlamentoda görüşülmüş ve Sayın
Devlet Başkanı, meseleyi çok önemli bulduğu için,
kanunu, bir daha görüşülmesi isteği ile Parlamento
ya geri göndermiştir.
Bu durum aslında fırsat' bilinip bu kanunu günün
koşullarına göre hazırlamak gerekirdi; ama gördük
ki, Komisyon ve kanunu tekîiı edenler hiç bir şeyi
değiştirmeden, kanunu aynen tekrar Parlamentonun
huzuruna getirmişler. Hükümet de bu çok Önemli me
selede, belki hazırlığı olmadığı için, belki de bileme
diğim bir sebeple kayıtsız kaiımş ve âdeta bu kanu
nun böyle geçmesini arzulamış.
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Değerli milletvekilleri, artık çıraklığı, kalfalığı ve
ustalığı 100 yıî evvelki düşünce şekliyle göremeyiz ve
onu bugüne uygulayanlayız.
Dilerim ki, bu kanunu bir parti meselesinden öte,
tüm Parlamentonun, tüm Türk Milletinin meselesi
olarak düşünelim ve burada elbirliği ile bu kanunu,
günümüzün icaplarına göre, en iyi şekilde çıkartalım.
Bu kanan, 1 nci maddesinden son maddesine ka
dar, ba Parlamentodan böyle geçerse, hiç kimseye
faydalı olamayız, Ne çırağa faydalı olabiliriz, ne kal
faya faydalı olabiliriz, ne ustaya faydalı olabiliriz, ne
de bunu bekleyen küçük esnafa, sanatkâra; hatta sa
nayiciye faydalı olabiliriz ve uygulanamaz da.
Bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, genel
görüşmesi biten bu tasarının maddeleri üzerinde ve
receğimiz değişiklik önergelerinin üzerinde durulması,
elbirliği ile en doğru yolu bularak faydalı bir kanun
çıkartılmasını dilerim.
1 nci maddede : «15 ve daha az işçi çalıştıran iş
yerlerine ve bu işyerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa
ve ustalara uygulanır» deniyor.
Şimdi, bunu böylece uygularsak, 1 nci maddesin-,
den itibaren bu kanun, Sayın Devlet Başkanının da
üzerinde durduğu g'bi, çok dar bir çerçeveye inhisar
eder ve bu kanundan beklenilen fayda temin edilmez.
Ben 1 nci maddeden bu hükmün, bu 15 kişi ile tah
dit hükmünün kaldsnlmasını istiyorum. Diyebilirler
ki, 15 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, ayrıca
bir «İşbaşında Eğitim Kanunu» var. Ama böyle bir
şey olmasına rağmen bu kanun uygulanmaz; bu kammu F.nn:a edip verenler de bunu bilirler, hepimiz de
biliriz. O zaman onu da içine alarak ciddî bir kanun
getirelim isterim. Zannediyorum bu hususta bir tekli
fimiz de olacak ve burada bunun sayısı ile sınırlan
dırılmasını kaldıralım. Çünkü, bünyemizi bilmemiz
gerekir, öyle işlerleri vardır ki, sanayi hüviyetini ta
şımamakla beraber, 15 kişi, 30 kişi, 40 kişi çalıştıra
bilir. Banlar düzeltilmez ise, yeni insanların yetişme
si de önlenmiş olur.
Teklifim bunun kaldırılmasıdır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Madde
hakkında verilmiş olan önergeler var. Evvelâ geliş
sırasına göre, sonra aykırılık derecesine göre okutaca
ğım efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
358 Sıra Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun ta
sarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile öneriyoruz.
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Madde 1. — Ed kanım 507 sayıh Kanana tabi iş
yerleri ile 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan
meslekî teşekküllere kayıtlı işyerlerine ve bu işyerle
rinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır.
Devlete bağlı kurumlarla, Kamu İktisadî Teşeb
büsler!, kendi bünyelerinde çırak okullar! açabilirler.
Bu okullarda uygulanacak yönetmelikler, Millî Eşi
tim Bakanlığı ile ilgili kuruluş tarafından müştere
ken hazırlanır.
Eskişehir
Gaziantep
Niyazi Onal
Mustafa Güneş
Adana
Kütahya
Mehmet Can
Kaşım Benli
Zonguldak
Kemal Anadol
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MEHMET TURAN AKYOL (Malatya) — Geri
aîjyorum efendim.
BAŞKAN — Geri alınmıştır.
Maddeyi değişmiş olan şekliyle okutup oylarını
za sunacağım.
Madde 1. — Bu Kainin 507 sayıh Kanuna tabi
işyerleri ile 5590 sayın Kanuna göre kurulmuş olan
meslekî teşekküllere kayıtlı işyerlerine ve bu işyerle
rinde çalıştırılan çırak, kalFa ve ustalara uygulanır.

Miiiet MeclisiBaşkanlığına
Görüşülen kanım tasarısının 1 nci maddesinin
aşağıdaki şekilde düzeltilerek düzenlenmesi arz olu
nur.
Kayseri
Konya
Cema! Cebeci
Şener Battal
Nevşehir
Malatya
M. Sabri Dörikol
M. Turhan Akyol
Erzurum
Yahya Akdağ
Madde 1. — Bu kanun, 507 sayılı Kanuna tabi
işyerleri ile 5590 sayıh Kanuna göre kurulmuş olan
mesîekî teşekküllere kayıtlı işçi çalıştıran işyerlerine
ve bu işyerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustala
ra uygulanır.
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutuyo
rum.
(Eskişehir Milletvekili Niyazi Onaî ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Söz isteyen yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — ikinci önerge
birinci önergenin aynısıdır.
BAŞKAN — İkinci önerge birinci önergenin ay
nısı olup, birinci önergenin ikinci önergeyi ihtiva et
tiği kanaatindeyim Başkanlık olarak.
İkinci önerge sahibi geri alırlar ras? Almazlarsa
işleme koyacağun.
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Devlete bağlı kurumlarla, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri, kendi bünyelerinde ç-rak okulları açabilirler.
Bu okullarda uygulanacak yönetmelikler, Millî Eği
tim Bakankğı ile ilgili kuruluş tarafından müştere
ken hazırlanır.
BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Çıraklık Kurulu bu kanun kapsamı
na alınacak veya çıkarılacak mahal ve sanatlar hak
kında karar verir. Bu karar Millî Eğitim Bakanlığın
ca ilân edildikten sonra uygular.;?.
Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak
tereddüt ve anlaşmazlıklar, meslek kolunun bağlı
olduğa teşekkülün mütalaası alınmak suretiyle Millî
Eğitim Bakanlığınca kasara bağlanır. Lüzum ve za
ruret halinde Millî Eğitim Bakanlığı konuyu Çıraklık
Kuruluna da götürebilir.
Kanun kapsamında bulunan veya yeniden alına
cak olan bir işyerinde, kanunda belirtilen diğer şart
lardan başka en ez bir ustanın bulunması veya işyeri
sahibi veyahut vekilinin bizzat usta olarak çakşması
zorunludur.
BAŞKAN — Bu madde üzerinde grupları atlına
söz almak isteyen sayın üyeler varsa, lütfen işaret
buyursunlar.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan,
bir noktayı bilgilerinize arz etmek istiyorum. 2 nci
maddenin son paragrafı, «Kanun kapsamında bulu
nan veya yeniden alınacak olan işyeri» deyimi, 1 nci
maddenin değiştirilmiş olması nedeniyle gereks'Iz ka
lıyor. Çünkü 1 nci madde, 15 kişi olarak kapsam»
sınırlamıştı; bu nedenle 2 nci maddenin bu son parag
rafına gerek vardı, ama o ortadan kalkınca, bunun
sonucu olarak 2 nci maddenin son paragrafının ilk
cümlesinin ortadan kalkması gerekiyor. Acaba Ko
misyonun bu konudaki görüşü nedir?
BAŞKAN — Efendim, bu durumda Başkanlık Di
vanının yapacağı bir iş yok. Yalnız bir önerge geldiği
takdirde, tabiî işleme koyarız.
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Madde üzerinde söz almak isteyen arkadaşlarım
var, isimlerini okuyorum :
Sayın Reşit Ülker, Sayın Osman Aykul, Sayın Tu
fan Doğan Avşargil, Sayın Niyazi Onal.
Sayın Reşit Ülker?.. Yok.
Sayın Osman Aykul?*.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim efen
dim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Doğan Avşargil?.. Yok.
Sayın Niyazi Onaî?..
NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Vazgeçtim efen
dim.
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz.
Sayın Ölçen, önergeniz var mı?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır yok.
Komisyon gerek görürse önerge verebiliriz, yoksa
gerek görmüyorum.
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu konuda ne dü
şünüyor?
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, böyle kal
masında b!r mahzur görmüyoruz. O bakımdan, bir
değişikliğin zaruri olduğu kanaatinde değiliz.
BAŞKAN — Maddeyi okunmuş olduğu şekilde
oylarınıza sunuyorum : Kabuî edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir.
Açık oylama için oylarını kullanmayan sayın üye
ler varsa, oylarını kullanmalarını rica edeceğim..
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Bu kanuna göre çırak çalıştırmak is
teyen işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi alacağı çı
rak adayları için Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesi
ne 7 işgünü içinde bilgi vermekle yükümlüdür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?..
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Var Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akalın.
Oylama işlemi bitmiştir.
TANKUT AKALIN
(Kırklareli) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri; şimdi, çırak olabilmek için
aşağıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerekir di
yor; (a) bendinde en az ilkokul öğrenimini bitirmek
şartını getiriyor.
Şimdi, ilkokul tahsili kanunen mecburî; fakat ka
bul edelim ki çeşitli nedenlerle, kanunî mecburiyete
rağmen, ana ve babasının ihmali, kendi düşünememe
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si, vesaire çeşitli nedenlerle ilkokulu bitirememişse,
bu çocuk çırak olamayacak mıdır? Bir meslek sahibi
olamayacak mıdır? Bir meslek mensubu olarak yetişemeyecek midir? İlkokulu bile bitirememiş bir insa
nın zaten memuriyete girmesi veya bir başka yerde
görev alması, ekmek parası kazanması imkânsız. An
cak olsa olsa ya çiftçilik gibi, bir tahsil aramayan bir
dalda çalışacak, o da tarlası vesairesi yoksa bu
imkândan mahrumdur, bir esnafın yanına girecek...
BAŞKAN — Sayın hatip bu 3 ncü madde üzerin
de mi konuşuyorsunuz?
TANKUT AKALIN (Devamla) — Evet.
BAŞKAN — O, 5 nci maddeyi alâkadar ediyor
zannındayım. «Bu kanuna göre çırak çalıştırmak iste
yen işyeri sahibi veya alacağı...»
TANKUT AKALIN (Devamla) — Özür dilerim
efendim, ben madde yanlışlığı yapmışım.
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, buyurun.
Maddeyi okunmuş olduğu şekli ile oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, o sanat
için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim programına
göre o işyerinde öğrenmek amacı ile bir çıraklık söz
leşmesi ile bir işyeri sahibinin hizmetine giren kim
seye çırak denir. Ancak, aynı maksatla veli veya vasi
sinin yanında çalışanlardan çıraklık sözleşmesi aran
maz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — 1, Çırak olabilmek için, aşağıdaki
nitelikleri ve şartları taşımak gerekmektedir.
a) En az ilköğrenimini bitirmek,
b) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olma
mak,
c) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak,
2. Bazı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak en
küçült yaşlarla en az öğrenim dereceleri Çıraklık Ku
rulunca tespit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olu
nur.
3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğundan ilk
öğrenimini bitirmeyen ve fakat seçtiği sanatın gerek
tirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî
çıraklık eğitimi komitesinin muvafakati ile çırak ola
rak alınır, ancak bu gibilerinin kalfalık imtihanına
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girebilmeleri için çıraklık süresince okur - yazar ol
maları şarttır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?..
A. P. Grupu adına Sayın Tercan, buyurun.
A. P. GRUPU ADINA CEMAL TERCAN (İz
mir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
Fevkalâde memnunum bir sanatkâr olarak; çırak
lık, kalfalık, ustalık dönemini bizzat geçmiş bir ar
kadaşınız olarak, kanunun şu maddeye kadar gelişin
de Yüce Heyetinizin gösterdiği anlayışa müteşekki
rim. Yalnız, tümü üzerinde kişisel konuşan arkadaş
ların çırağı tarif edişini, sömürmeye, düzen bozuklu
ğuna ait laflarını bir hikâye dinler gibi dinledim. Bir
hikâyedir bunlar; belki seçmene selâm olur, ama
gerçekle alâkası yoktur.
Muhterem milletvekilleri, bu yasanın Yüce Heye
tinizin de görüşleriyle bugünün gerçeklerine en uy
gun şekilde çıkması şayanı arzudur. Bir arkadaşımız
ifade buyurdular; biz Adalet Partisi Grupu olarak,
bir parti görüşü olarak değil, yıllar ve yıllardır mem
leketin büyük bir ihtiyacına cevap vereceği için, her
zaman olduğu gibi olanca samimiyetimizle her türîü
değişiklik önergesine geçerliği nispetinde katılacağız.
Ancak bu yarışta, herkes biîir ki, Adalet Partisi ka
tiyen geri kalamaz. Çünkü, 1950'den soma bu konu
daki bütün çalışmaların hemen dibinde Adalet Par
tisinin imzası vardır, kendisi vardır.
Muhterem arkadaşlar, maddenin, «en az ilköğre
nimini bitirmek» şartı yerine bizim de bir önerimiz
var. Bunun «okur - yazar olmak» şeklinde düzelme
sinden yanayız. Okur - yazar olmak» ibaresi kâfi ge
lecektir.
Burada millî
eğitimci bir arkadaşımız,
«okur - yazar da olamaz» diye bir beyanda bulun
dular. «Ben eğitimciyim, çocuğa, ne kadar uğraşır
san uğraş, okur - yazar olamaz» gibi bir beyanda bo
lundular. Bir çocuk ilkokula yedi yaşında başlar. O
hocam da bi'melidir, bilirler, en geç birinci dönemde
üç ay içerisinde çocuk mutlaka okur - yazar hale ge
liyor. Meselâ benim ilkokula yeni başlamış bir ço
cuğum var; şimdi ocak ayında (zaten öyle imiş) ga
zete okumaya başladı. Yetişecek kalfa ve ustada da,
okur - yazarlık halini aramakta her halde favada var
dır. Ama i'kokul diplomasını araraanuı yersiz olacağı
ve çıraklık müessesesi için bir tıkanıkhk yaratacağı
kanaatini paylaşıyoruz ve bunu bir teklif olarak Yü
ce Heyetinize arz ediyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Aka
lın, buyurun efendim.
C. H. P. G R U P U ADINA TANKUT AKALIN
(Kırklareli) — Efendim, özür dileyeyim; demin ace
le ettik, şimdi sırası geldi, arz ediyorum.
En az ilkokul öğrenimini bitirmek mecburiyetinin
kaldırılmasını arz etmeye çalışıyordum. Gerçi 3 ncü
bentle mahallî çıraklık eğitim komitesinin muvafa
katiyle ilkokul mezunu olmayanların da çırak olarak
ahnabilmeleri mümkün kılmıyor; fakat bizde, Türki
ye'de takdire taallûk eden hususların özellikle bu hu
suslarda takdir haklarının ne şekilde kullanıldığı bi
liniyor. Yanlış değerlendirmeler, yanlış takdirler ola
bilir kaygısındayım. O itibarla, Türkiye gerçekleri de
ortadadır...
CEMİL ERHAN (Ağn) — Ve de milletvekili ol
masına mani değildir.
TANKUT AKALIN (Devamla) — Ülkemizin nü
fusunun çoğunluğunun halen dahi ilkokul öğrenimin
den yoksun bulunduğu bir gerçek olarak açıktır,
ortadadır. O itibarla, ilkokul öğrenimini bitirmek
mecburiyetinin kaldırılmasını, bunun gereğini ifade
ediyorum.
Önergemiz takdim olunacaktır, iltifat Duyurulma
sını saygı ile arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başka grupları adına söz isteyen?.. Yok.
Şahıslan adına, Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun.
HÜSEYİN ERÇELİK (DenizH) — Çok değer»
arkadaşlarım ve Sayın Başkanım;
Bu kanunu buraya getiren arkadaşlarıma teşek
kürlerimle, minnet ve şükranlarımla sözlerime baş
layacağım. Çünkü, Türkiye'nin pek çoğu yoksul
olduğundan, bazı bölgelerde eğitim dağılımı bakı
mından büyük noksanlıklar, büyük eksiklikler vardu\ Bugün Ege Bölgesinde okula kavuşmuş köyler
yüzdeyüze ulaşmışken, Urfa'da % 17 göstermekte
dir. Yani, yüz köyde ancak 17 okul görünmekte
dir. % 97'ye yakın kızlarımız, % 70'e yakın da
erkek çocuklarımız, okuma - yazma bilmemektedir.
Bu kabahat
onların değildir. Bu kabahat bu
Meclisindir. Buraya kadar yönetimi getirenlerindir
ve bizlerdedir. Onun için, bu maddenin
tümüne
karşı olarak sözlerime başlayacağım.
«En az ilköğrenimini bitirmiş olmak» deniyor.
Amerika'da 40 milyon kişi yetişkinler eğitimi görü
yor. Onların lisanıyla «Adult Education» dedikleri
yetişkinler eğitimi devam etmektedir. İngiltere'de 12
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milyon kişi yetişkin eğitimine devam etmektedir.
Rusya'da 25 milyon kişi hali hazırda monitörlere ve
insangücü eğitimlerine devanı etmektedirler. Dış
ülkelerdeki durum budur. Bizde ise, 55 yıllık Cum
huriyet devrimizde sıfır olarak devam etmiştir. Biz
ancak 55 yıl sonra harekete geçmiş bulunuyoruz.
Monitör eğitimi, çırak eğitimi ve ustalık eğitimi
kursunu getirmekle yavaş yavaş uyanıyoruz, bugün
de önümüze geML Bütün mevcudiyetimle kanunu
destekliyorum; yalnız bu hususta bir uzman olarak
bazı aksaklıklar gördüğümden dolayı bazı konuları
arz edeceğim:
1. Bir kimse okuma - yazma bilmiyorsa moni
tör kurslarında okumaya tabi tutularak yetiştirilmesi.
2J Fizyolojik bakımdan 12 yaşı çok küçük görüyorunLı Doktor arkadaşlarım da bunları çok iyi
bilirler; erkeklerimiz 12 - 14 yaşına kadar büyüme
devresindedirEer, kızlarımız da 14 - 16 yaşına kadar
henüz kıkırdak halinde büyümektedirler, kemlikler
16 yaşında sertleşir. 14 - 15 yaşında da erkekler sert
leşir ve netice olur.
Eğer 12 yaşındaki bir çocuğu tezgâhın basma ge
çirirseniz, monitör eğitimi, sanat eğitimi vereyim
diye ırkımızı boynu eğik, beli bükük şekle getirirsi
niz, fizyolojik bakımdan mahzurludur.
«e) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz ol
mak» deniyor. Bir insanın kendi özel yetenekleri
vardır. Bir saatçiyi marangoz yapamazsınız, bir
ressamı müzikçi yapamazsanız, bulaşık yıkayıcı biri
sini bakkal yapamazsınız veyahut da bir tüccarı ge
tirip çöpçü yapamazsınız; mümkün değil. Onun için
burada «bir teste tabi tutulması» cümlesini de arz
edeceğim Sayın Komisyona veyahut arkadaşlarıma.
Yeni şeklini hazırlayacağım ve takdim edeceğim Sa
yın Başkanıma.
Bu maddenin tamamen böylece ilmî verilere gö
re saptanması, noktalanması lâzımdır. Çünkü, basit
bir kanun olmayacaktır; ulusumuzun temelini, köke
nini teknik yönden destekleyen bir kanundur. Zira,
bugün yönümüzü tamamen tekniğe çevirmişiz, tek
nolojiye çevirmişiz; teknolojiyi tatbik eden yalnız
mühendis değildir, mühendis çizer; uygulayıcısı var
dır, uygulayıcılar da bu işte monitör eğitiminden
geçecekler, çırak eğitiminden geçecekler usta ola
caklardır. Bunu bir örnekle arz edersem; bir bina
düşününüz, sanat için temel taşlan, köşe taşları,
içindeki helikler... Bu, sanat değimiz mimarî ma
rangozluk veyahut da bir jenatörcülük ancak usta
lıkla oluyor; ustalar da bilgisiz, görgüsüz, yeteneksiz
olursa, oraya koyacağımız temel çürük olacaktır.
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Bir örnek vereceğim : 1968 - 1969 yıllarında ga
zetelere bir göz atınız, bazı arkadaşlarını hahrlayacakîardır. Ergani Baku- İşetmelerinde sülfürik asit
tesisinin temeli atıldı. Fakat bir iki ay sonra bura
ya monte edilen jenaratör 60 milyon liralık zarara
sebep oldu. Neden?. Oraya onu uygulayan ustalar
bilgisiz, görgüsüz ve hiç bir eğitimden, monitör eği
timinden, insangücü eğitiminden geçmediği için.
Motorun, makinenin saplamalarının altına büyük
demir lamalar konup, ondan yukarıya motora kadar
cıvata konmadığından, küçücük 250 - 300 liralık
demir lama konmadığından, büyük motor oturduğu
yerde sarsıldı, yerini parçaladı, tam 60 milyon li
raya yakın zarar verdi. O tarihlerdeki gazeteleri
okursanız göreceksiniz.
İşte bu monitör kursu ve çıraklık okulu konula
rında ne kadar geç kaldığımızı ve ne kadar zarar
gördüğümüzü sizlere arz ediyorum. Bunun böylece
düzeltilmesini huzurunuzda sizlere arz eder, hepinize
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şahsı adına Sayın Saıbri Tığlı, buyurun.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Vazgeçtim Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Vazgeçtiler.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan Komisyon
adına bir açıklama yapmak istiyorum, izin verirseniz.
BAŞKAN — Ne hakkında efendim?
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KA
RA ASLAN (Malatya) — 5 nci madde hakkında. Ye
rimden mi yapayım efendim?
BAŞKAN — Evet efendim.
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, madde
üzerinde konuşan sayın üyelerin beyanlarından, ba
zı hususların dikkatten kaçmış olduğu kanaatine varthm Komisyon sözcüsü olarak.
5 nci maddeyi sadece tek başına mütalaa et
mek zannediyorum yanlış bir kanaate varmaya sebep
olur. 12 yaşın başlangıç yaşı olarak alınmasının se
bebi şudur :
Kanunlarımıza göre İlköğretim mecburîdir ve bu
nun bitim yap da 12 yaştır, 7 yaşında okula başla
maktadır. Keza, okur - yazar olmayanların, mad
denin son fıkrasıyle çıraklığa alınması kabul edilmiş
tir. Kanunun 25 nci maddesinde de teorik ve pratik
kursların düzenleneceği; haftada 8 saat olarak kabul
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edilen bu kursların 4 saatinin iş saatına, diğer mü
tebaki 4 saatinin da iş saatları dışında olacağı; eğer
okuma - yazma bilmiyorsa çırak olan kimse, bu
kurs müddetince okuma - yazma öğretilmesi de dü
şünülmektedir. Ayrıca, Kursların ne şekilde yürütü
leceğine dair de 27 nci madde bir yöntemliğin tanzi
mini öngörmektedir. Böylece 5 nci madde, bu 25 ve
27 nci maddelerle birlikte mütalaa edildiği takdirde,
arkadaşlarımın tereddütlerinin zail olacağı kanaatin
deyim. Komisyon adına bu açıklamayı zaruri gör
düm. Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bu madde üzerinde verilmiş olan önergeler var.
Evvelâ geliş sırasına, sonra aykırılık derecesine göre
okutacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
358 sıra sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık
tasarısının 5 nci maddesinin :

Kanunu

1. b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
saygı ile öneriyoruz.
b) 12 yaşından küçük 16 yasinden büyük olma
mak.
Eskişehir
Gaziantep
Niyazi Onal
Mustafa Güneş
Adana
Kütahya
Mehmet Can
Haşini Benli
Zonguldak
Kemal Anado!
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
5 nci maddenin 3 ncü bendinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz,
Burdur
İzmir
Osman Aykul
Neccar Türkcan
Kastamonu
Eskişehir
Sabri Tığlı
Niyazi Onaî
Hakkâri
Mikail llçiıı
3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğundan ilk
öğrenimini bitirmeyen ve fakat seçtiği sanatın gerek
tirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahalli
çıraklık eğitimi komitesinin muvafakati ile çırak ola
rak alınır, ancak bu gibiler çıraklık döneminde 3 de
fa imtihana girip de okur -yazar hale gelemeyenler,
kabiliyetlerine ve yaptıkları işe bakılarak kalfa olur
lar.
BAŞKAN — Aykırılık
rum :

derecesine göre okutuyo
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(Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — Saym Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. Biraz önce arzettiğim sebeplerle katılmıyoruz.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Söz istiyorum sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak, sayın Onal
buyurun.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Değerli arkadaş
larım, bu kanunda en çok istismar konusu yapılan
husus, çırakların işveren tarafından işçi gibi kullanı
lacağı, esnaf ve küçük sanatkârın bu yoldan imkân
larını kötüye kullanacağıdır. Bunun doğru bir iddia
olmadığını biliyorum,
inanıyorum; ama her türlü
söylentiyi ortadan kaldırabilmek, kuşkuyu ortadan
kaldırabilmek için, 18 yaşındaki gençlerin çıraklığa
alınması imkânını lütfen tanımayalım. Çünkü, eğer
18 yaşını bitirmemiş olan bir genç çırak olabiliyorsa; o, yaşı itibariyle vasıfsız işçiliğin tüm niteliklerini
taşıdığından, yerine getirebileceğinden, bu konudaki
kuşkulan, söylentileri haklı gösterecek bir görüntüye
yol açabilir.
Aslında hep biliyoruz, çırak küçükken alınan, ye
tiştirilen insandır, çocuktur. 18 yaşındaki bir insanın
çırak olarak alınması düşünülemez, yanlış bir uygu
lama olur. Efendim 18 yaşında hiç bir iş tutmamış
adam ne yapar? O, eğer kabiliyetleri varsa, vasıfsız
işçilikten bu statünün dışında imkânlarla belki ken
disini yetiştirebilir; ama 18 yaşında bir genç çırak
olacak, yıllarca çok düşük ücretlerle çıraklık yapa
cak, ondan çok daha fazia ücreti dışanda başka bir
işten alma imkânına sahip; 5 katını, 10 katını alma
imkânına sahip. Bu, kanımca yanlış oluyor ve 16
yaşa indirilmesi daha doğru olur kanısındayım.
Kaldı ki, 1475 sayılı İş Kanununun 67 nci mad
desi ile Paralellik sağlanmış olacak, eğer bu değişik
lik önergesi kabul edilecek olursa. Çünkü, İş Kanu
nun 67 nci maddesinde, «16 yaşını doldurmamış ço
cuklar 8 saatten fazla çalıştırılamaz. İlkokula giden
ler okul saatlarına engel olmayacak şekilde düzen
lenir» vesaire der ve ders saatları da, o çocukların
derste geçen saatları, yani okulda geçen saatlan da
İş Kanununa göre çalışma süresi içinde sayılır.
Öyleyse, Çıraklık Kanunu ile İş Kanunu arasında
paralellik sağlama bakımından da, ağır işlerde çalış
tırılma bakımından da, İş Kanununun 78 nci mad
desine göre, her bakımdan yarar vardır.
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Bu konunun daha dikkatle ele alınmasını ve ka
bul buyurulmasını rica eder, Yüce Meclise saygılar
sunarını.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
2 nci Önergeyi okutuyorum :
(Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon?..
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, kanunun
25 ve 27 nci maddeleri bu hususu esasen tanzim et
miş bulunmaktadır. 27 nci maddede, bu hususun bir
yönetmelikle düzenleneceği hususu yer almaktadır.
O sebepte katılamıyoruz.
BAŞKAN — Evet Önerge sahiplerinden söz iste
yen?.
Buyurun Sayın Aykul.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; her kişinin okuma - yazma öğ
renmesi doğal hakkıdır ve her kişinin okuma - yaz
ma öğrenmesini canı gönülden isteriz.
Şimdi bu kanunun 5 nci maddesi ve 5 nci mad
denin 3 ncü fıkrası bu şekilde kabul edildiği takdir
de şöyle bir durum ortaya çıkıyor; Eğer çırak oku
ma - yazma bilmiyorsa, okur - yazar değilse, bunu
kabiliyetine, yeteneğine bakmak suretiyle çırak ola
rak kabul ediyoruz ve çalışması için bir işyerinde
veyahut bîr ustanın yanında işe basılıyor. Ama bakı
yorsunuz bu genç çocukta veyahut çalışan çıraklarda,
yetenekleri, hünerleri başarılı bir şekilde devam edi
yor, yaptıkları işten iyi bir verim alma durumu orta
ya çıkıyor.
Şimdi, çocuk okumayı, yazmayı öğrenememiş, öğ
renmede ket vurmuş nasılsa, bu psikolojik bir durum
dur, yani toplumun büyük çoğunluğuna bu gözle bak
mak uygun değildir. Yani bu tip bedenen arızalı, geri
zekâlı, öğrenme güçlüğü olan çocukların sayısı azdır,
ama, bunlar bir işyerine verildiği vakit, fevkalâde
başarılı iş yaparlar. Bakarsınız çıraklık döneminde
kendi kalfasını ve ustasını aşan bir hüner ve beceri
içerisinde iş yaptığını görürüz. Şimdi, bu şekilde ufak
çapta olan çırakların veyahut yetişmekte olan çocuk
ların, hayatları boyunca çırak olarak kalmaları en
gellenmiş olacaktır. Bunun için, Sayın Başkanın okut
tuğu önerge kabul edilirse, o zaman bir açıklık geticeğiz. Bunları buradaki usuller çerçevesi içinde üç
defa sınavdan geçireceğiz. Eğer başarın oldukları,
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okumayı yazmayı öğrendikleri tespit edilemezse, o za
man iş hayatı boyunca esas seçmiş olduğu mesleği
ağır basacağından dolayı, yaptığı iş ve kabiliyetine
bakmak suretiyle kalfalığa yükseltmiş olacağız. Yani
esas olan, kişiyi kaybetme değil, kazanmaktır. Bugün
rehberlik eğitim alanında olsun, iş alanında Olsun
ağır basmaktadır. E, şimdi biz, Yüce Meclisten çıka
racağımız bir yasa ile, bu şekildeki bazı yurttaşla
rımızın gelişmesini, yükselmesini engellemiş olacağız.
Onun için bunu yararlı görüyorum.
Bütün siyasi partilere mensup arkadaşlarımızın,
Yüce Meclisin oyları ile önergemiz kabul edilirse,
bu durumda bulunan çırak yurttaşlarımızın da kalfa
olma olanakların], bir derece yukarıya yükselme ola
naklarını getirmiş olacağız.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım,
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler...
Arada çelişki olduğundan yeniden oylarınıza su
nacağım. Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler.,.
önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunduğu şeklîyle oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Her sanatta çıraklık süresinin ne ka
dar olacağı Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak
Milli Eğitim Bakanlığınca tespit ve ilân olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka
daşımız?. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Çıraklık süresinin muntazaman ve
aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çırağın mu
teber ve gerçek sebeplerle bir yıl içindeki devamsız
lığı 30 iş gününden fazla olduğu takdirde, fazlası çısnklık süresine eklenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edinmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 8. — Çırağın bu kanuna göre çırak olma
dan önce sanatı ile ilgili olarak elde ettiği bilgi ve
tecrübe, zaman itibariyle Çıraklık Eğitimi Komitesi
tarafından değerlendirilerek bu müddet çıraklık sü
resinden indirilebilir. >
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok.
Madde hakkında önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum:
Madde 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi iie
başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre 1 aydan
az 2 aydan fazla olamaz. Bu süre içinde taraflar çı
raklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitimi Ko
mitesine önceden bildirmek şartı ile ihbarsız ve taz
minatsız olarak feshedebilirler. Tecrübe devresinin
sona ermesi üzerine Çıraklık Sözleşmesi kesinleşir ve
bu devre çıraklık süresinden saydır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Ben varım Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Çok Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, şimdi bir çocuk geldi hu
zurunuza, ona sanat öğreteceksiniz, eğitim vereceksi
niz; direkt olarak o takımı o çocuğun eline verirse
niz, neticesi bir hata ile sonuçlanır, yani biter.
Neden böyle biter? Boyacı yetiştiriyorsunuz, ka
palı odanın içerisine koydunuz, boya zehirli bir sıvı
ile oluyor, bütün odaları kapattırdınız, fırçayı eline
verdiniz. Oradaki çocuk yarım saat sonra zehirlenir
ölür.
Bunu, evvelâ teknolojisini okutmadan, birazcık ol
sun ders vermeden, birkaç ay eğitim göstermeden di
rekt olarak çırak yetiştiremezsiniz. Bu mümkün değil.
Hepiniz bilirsiniz, kokusundan da anlarsınız; zehirli
bir boya ile kapalı bir odada çalışırsanız ölürsünüz.
1952 yılında Ankara Merkez Karakolunda bir-ha
dise oldu, sekiz tane jandarma öldü. Bakın bu olay
nasıl oldu :
Yüzbaşı ütü yaptınyor, bütün kapılan kapatmış ve
odanın içerisinde de benzinle temizlik yaptırıyor. Mev
sim ve ay; 17 Ağustos 1952 ve gazetelerden hatırla
dığıma göre hadise Ankara Merkez Kumandanlığında
olur.
Ütüledikçe benzin dolar, dolar, ütünün içerisindeki
ateşten buhar olan benzin patlar ve içerideki sekiz
er dışarıya fırlar. Yani bir parça olarak dışarıya fır
lar, canlı değü. Eğer siz monitör yetiştirirken, usta
yetiştirirken, çırak yetiştirirken teknikle
mücehhez
bilgilerle yetiştirmezseniz, direkt olarak tatbikatını
yaparsanız, kuracağınız monitör kursu veyahut da
saat tepenize de yıkılabilir.
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Onun için, evvelâ birkaç ay teknik bilgilerle bu
çocukları yetiştirmek, eğitmek lâzımdır. Sayın Komis
yon demin ileriye sürüyor, «efendim» diyor; «ilkokulu
bitirenler gitsinler tezgâhın başına geçsinler».
Arkadaşlarım, Türkiye'de uzmanlar var, doktor
lar var, pedagoglar var. Erkek sanat enstitülerinin
l'den 3'e kadar olan kısmında kültür dersleri ile ye
tişenler olarak uygulanıyor şimdi, sanat kalktı, hepi
nize hatırlatmak isterim. Orada tezgâhın başında 8
saat eğe sürdürmüyorlar şimdi. Evvelâ teknik bilgiler
le mücehhez çocuklar yetiştiriyorlar, ondan sonra tez
gâhın başına geçiriyorlar. Örnekleri var Türkiye'de.
Buna ters düşmeydim.
O bakımdan, bu maddeye, evvelâ bir teknik bilgi
verilmesi hususunda öneri vermek için konuştum.
Hepinize saygılar sunarım arkadaşlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
,•

1Q ncu maddeyi okutuyorum:
Madde 10. — Çırak olmak isteyenlerin müracaat,
seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemlerin ve lüzum
lu belgelerin ne olacağı, çırağa sanatını öğretmekle
görevli ustaların yapacakları öğretimin usul ve tek
niğini öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile kısa sü
reli kursların açılması, bu kurslara ait programların
düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muh
tevası ve tanzim tarzı Çıraklık Kurulunca hazırlanıp
Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönet
melikte gösterilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
var mı?. Yok.
Madde üzerinde verilmiş önerge yok.
Maddeyi okunmuş olduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
11 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar daire
sinde tertibolunan imtihanlarda başarı gösterip usta
lık ehliyetnamesini haiz usta çalıştırmayan veya aynı
niteliği taşımayan işyeri sahibi veya kanunî temsilcisi
çırak alamaz ve yetiştiremez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
358 S. Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık kanunu ta
sarısının 11 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini saygı ile öneriyoruz.

— 143 —

M. Meclisi

B : 33

18 . 1 . 1977

O : 1

Madde 11. — Ek fıkra :
Bir işyerindeki çırak sayışa, orada sürekli çalışan
ustaların iki katından fazla olamaz.
Eskişehir
Gaziantep
Niyazi Önal
Mustafa Güneş
Adana
Kütahya
Mehmet Can
Ahmet Haşini Benli
Zonguldak
Kemal Anadol

olmayacaktır. Bu işyerlerinin kapanması gibi ters
bir sonuç doğacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Bir görüştür.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunmuş olduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Sayın Komisyon, verilmiş olan öner
geye katılıyor musunuz?

12 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu ka
nunun değinmediği hallerde diğer kanunlardaki çı
raklıkla ilgili hükümler uygulanır.
2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sayı
sına ithal edilemezler.

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak is
teyen?..
NİYAZİ ÖNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
yerimden kısaca arz edeyim efendim.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Madde üzerinde önerge de yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Buyurun efendim.
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Efendim,
bir
13 ncü maddeyi okutuyorum :
işyerinde bir ustanın en çok iki çırak yetiştirebilmeMadde 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa işe başsini öneriyoruz. İkiden fazlasını alırsa, hem gerek i Sadığı günden itibaren ücret ödemekle yükümlüdür.
tiği gibi yetiştiremeyeceğini, hem de onların çırak
Her altı ayda bir artan kademeli ücret baremine
değil işçi olacağını, bunun ise müesseseyi kötüye
göre
Çıraklık Kurulunca tespit olunacak bu ücret
kullanmak olacağını arz etmek istiyorum. Onun için
çıraklığın
ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki
önergenin kabulünü rica ederim.
kalfanın veya işyerinde bu nitelikte bir kimse yok
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
sa o yerde sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücre
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KAtinin °/0 20 sinden ve son altı ayında ise % 60 ınRAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, bu hususta
dan az olmaz.
bir çelişkiye düşmüş oluruz. İzin verirseniz onu arz
2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde etmiş
edeyim.
oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dolayısıyle çırak
BAŞKAN — Buyurun efendim.
lık süresinden indirme yapılan çıraklar, durumlarına
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 1 nci
maddedeki 15 işçi kaydı kaldırılmış oldu. Bu tak
dirde işyerlerini çalıştıramama gibi bir güçlük ortaya
çıkacaktır.
BAŞKAN — Anlayamadım efendim. (C. H. P.
sıralarından «Anlayamadık» sesleri)
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 1 nci
maddede 15'ten aşağı işçi çalıştıran yerlerde bu ka
nunun uygulanacağı kaydı vardı, bu kaydı kaldırmış
olduk. Daha fazla işçi çalıştıran yerlerde de bu ka
nunun uygulanmasına cevaz verilmiş oldu madde
değişikliğiyle. Böyle olunca, daha fazla işçi çalıştı
ran yerlerde bu sayıda ustayı temin etmek mümkün

tekabül eden devrenin ücretini alırlar.
3. Çıraklara verilen ücretler her türlü vergi ve
sigorta priminden muaftır.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu madde hak
kında söz vermeden evvel reylerinize müracaat etmek
zarureti doğacak zannındayım. («Kalsın, kalsın,
sonraya kalsın» sesleri) Bu madde üzerinde 3 tane
önerge var ve ben şunu teklif ediyorum : Bu mad
deyi çıkarıncaya kadar zamanın uzatılmasını Yüce
Meclise teklif ediyorum. Bu 13 ncü maddeyi de çı
karmış, biraz daha neticeye yaklaşmış olmak için arz
ediyorum.
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan,
bu çok önemli bir maddedir. Bunun üzerinde uzun
münakaşalar olabilir, bunu burada bırakalım.
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V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
BAŞKAN — Açık oylamanın sonuçlarını veri
yorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısında 141 oy kullanılmış; 128 kabul, 6 ret 7 çekinser;
Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda, on
eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifine
177 oy kullanılmış; 173 kabul, ret yok, 2 çekinser,
2 geçersiz;

O :1
(Devam)

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak
yardımlar hakkımla kanun tasarısında 171 oy kulla
nılmış; 168 kabul, 1 çekinser, 2 geçersiz oy çıkmıştır.
Vakit gelmiş olduğu için, yarın, 19 Ocak 1977
Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra
toplanılmak ve gündemimizde yer alan Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergeleriyle sözlü soru
ları görüşmek üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.55

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

l. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın,
Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi
öğrencilerine
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'n yazılı cevabı. (7/1522)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı
saygıyla arz ederim. 10 . 11 . 1976
İçel Milletvekili
Çetin Yılmaz
1. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül
tesi Dönem 2 öğrencilerinin her birinden laboratuvar
çalışmasında kullanılmak üzere ortalama fiyatı 4 000
TL. olan «Diş motoru» alınması istenmiş midir?
2. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül
tesi Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencilerinin klinik çalış
maları üniversite döner sermayesine her bir öğrenci
için ortalama 80 000 TL. kazandırmaktadır. Yaratı
lan bu değer için öğrencilere iki öğün yemek dışında
herhangi bir pay verilmekte midir?
3. Öğrencilerden bu denli kazanç sağlayan üni
versite döner sermayesi ve fakülte, istenen diş motor
larından fakülte deposunda bulunmasına
rağmen,
öğrencilere bu motorları kullanma olanağı niye sağlanmamaktadır?

VE

CEVAPLARI

4. Dönem 2 öğrencilerinden toplam olarak 280
bin TL. motor parası istenmesi Anayasanın 50 nci
maddesinde belirtilen :
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama
Devletin başta gelen ödevlerindendir... Devlet maddî
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek
öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlama amacıyle burslar ve başka yollarla gerekli yardımları ya
par.»
İlkeye uymakta mıdır?
T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
14 . 1 . 1977
Bakanlık Müşavirliği
Sayı: 031-2-50
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 22 . 11 . 1976 tarih ve 7/1522-5053/39792
sayılı yazınız.
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın Hacettepe Üni
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ilgili
yazılı soru önergesinin cevaplandırılabilmesi için, adı
geçen üniversite Rektörlüğünden bilgi alınması gererekmektedir.
Bu itibarla, Önerge, Üniversiteden bilgi alındığın
da cevaplandınlabilecektir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Naili Erdem
Millî Eğitim Bakam
145 —
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2. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Ziraat Fakültesinin bir asistanına pasaport verilmeyeşine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil t ürk'ün
yazılı cevabı (7/1544)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını
saygılarımla arz ederim. 24 .11 .1976
Bolu Milletvekili
Abdi Özkök
Federal Almanya'daki Humboldt vakfı bu yıl
dünyada 80 bilim adamma hazırladıkları projeleri
beğenip seçerek tüm masraflarını da karşılamak su
retiyle 14 ay süreli burs vermiştir. Bunlar arasında
A. Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Asistanı Dr. Aziz Ekşi'de vardır.
1. Vakfın 15 Temmuz 1976 günlü çağrısına;
Fakülte Yönetim Kurulunun izni ve Rektörlüğün
1 Eylül 1976 gün ve 31-4051 sayılı onayına;
Dr. Aziz Ekşi'nin Ankara Valiliği kanalı ile An
kara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı 10 . 9 . 1976 ta
rihli başvuruya 15 . 9 . 1976 tarihinde Pasaport veri
leceği belirtilmesine rağmen, Pasaport yasasının 7 ve
22 nci maddeleri gerekçe gösterilerek 6 . 11 . 1976 da
verilmeyeceğinin bildirildiği doğru mudur?
2. Doğru ise, bir kamu görevlisi olan ve gö
revi Danıştay denetiminden geçmiş bulunan Dr.
Aziz Ekşi'nin 7 nci maddede belirtilen, askerlik, vergi
borcu, yargılama ile ilişkisi bulunmadığına, ve ayrı
ca «Meyve suyu teknolojisi» üzerinde araştırma ya
pacağına göre 22 nci maddedeki Millî Güvenlik açı
sından bunların sakıncası ve ilişkileri nedir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Güvenlik
Şube : Y. Faa. C. 010979

13 . 1 .1977

Konu : Soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 7 . 12 . 1976
gün ve 7/1544-5172/40408 sayılı yazısı.
Bolu Milletvekili Abdi özkök tarafından Millet
Meclisi Başkanlığına sunulup Bakanlığımca cevaplan
dırılması istenen ve Ziraat Fakültesi Asistanlarından
Dr. Aziz Ekşi'ye ne sebeple pasaport verilmediği ko
nusunu kapsayan soru önergesi incelenmiş olup, ce
vabımız aşağıya çıkartılmıştır.

18 .'1 . 1977

O :1

Ziraat Fakültesi Asistanı Aziz Ekşi'ye, Ankara
Valiliğince 7 . 1 . 1977 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere 2 yıl süreli pasaport verilmiştir.
Arz ederim.
Oğuzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı
3. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, Kocatepe Muhribinin batışı hakkındaki soruşturmaya
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ferid Melen
in yazılı cevabı (7/1568)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla
dilerim. 17 . 12 .1976
Manisa Milletvekili
Veli Bakirli

Soru :
T. C. Kocatepe Muhribinin batışı ile ilgili olarak
yetkili makamlarca açılan soruşturmadan ne sonuç
elde edilmiştir?
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
14 . 1 . 1977
Kanun : 76/961/SA
Konu : Yazılı soru önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 22 . 12 . 1976
tarihli ve 7/1568-5300/41184 sayılı yazısı.
Millet Meclisi Manisa Üyesi Veli Bakırh'nm, Ko
catepe Muhribinin batışı hakkındaki soruşturmaya
ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevap
landırılmıştır.
20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan Kıbrıs Ba*
nş Harekâtının devamı sırasında, 21 Temmuz 1974
günü Türk Hava Kuvvetlerine mensup uçakların taar
ruzuna maruz kalarak batan T. C. G. Kocatepe Muhrâbi'nin batırılmasına -ilişkin olayla ilgili bilgi ve bel
geler, Genelkurmay Başkanlığı Harekât Merkezi ile
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından celbedilerek bir dosya halinde, gerekli adlî tahkikata da
yanak olmak üzere, 353 sayılı Kanunun 8 ve 95 nci
maddeleri gereğince Genelkurmay Başkanlığı Askerî
Savcılığına gönderilmiş ve adı geçen askerî savcılık
ça yapılan adlî tahkikat sonunda;
«T. C. G. Kocatepe Muhribinin uçaklarımız tarafpndan batırılması olayı, savaşın doğal bir sonucu
olup bu olayda savaşî her kademede yöneten ve sa
vaşa katılan bütün komutan ve personelin herhangi
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bir surette ihmal ve kusurunun mevcut olmadığı, ola
yın savaş psikolojisi içerisinde vuku'a gelen, önlen
mesi arzu edilmesine rağmen mümkün olmayan bir
olay olduğu, bu itibarla olayda cezaî sorumluluğu ge
rektirecek bir fiilin mevcut olmaması karşısında, olay
hakkında 353 sayılı Kanunun 105 nci maddesi hü
kümlerine göre, Genelkurmay Başkanlığı Askerî Sav
cılığınca 15 , 7 . 1976 gün ve 1976/540 sayılı kovuş
turmaya yer olmadığı» kararı verilmiş ve bu karar
itiraz edilmediğinden kesinleşmiştir.
Arz ederim.
Ferid Melen
Millî Savunma Bakanı
4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Afyonkarahisar İline bağlı bazı köylerin okul
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali
Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1571)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda isimleri gösterilen köyler hakkındaki
sualime Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması için öncülüğünüzü rica ederim.
Saygılarımla. 15 . 12 . 1976
Afyonkarahisar Milletvekili
Süleyman Mutlu
Aşağıda isimleri yazılı köylerde okul adında ço
cukların içine girip oturabilecekleri yer yoktur. Bu
köylerde en geç hangi yıl yeniden okul inşa edilebi
lecektir?
Köyler

Cumhuriyet K.
Karahacılı
Darıcılar
Ekizce K.
Suvermez K.
Eski Akören K.

İlçesi

Dinar
Dazkırı
Dazkırı
Emirdağ
Emirdağ
Emirdağ

T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
14 . 1 . 1977
Bakanlık Müşavirliği
Sayı : 0 3 1 - 2 - 5 1
Mille* Meclisi Başkanlığına
ilgi : 22 . 12 * 1976 tarih ve 7/1571-5303/41187
sayılı yazınız.
Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun,
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Naili Erdem
Millî Eğitim Bakanı

18 . 1 . 1977
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Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun,
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız,
Afyonkarahisar = Dinar - Cumhuriyet köyünün
(1) derslikli planlı okul binasının çatısının değişme
sinin gerektiği;
Dazkırı -• Karahacılı köyünün (3) derslikli,
Dazkırı - Darıcılar köyünün (2) derslikli,
Emirdağ « Ekizce köyünün (1) derslikli,
Emirdağ - Suvermez köyünün (4) derslikli,
Emirdağ - Eski Akören köyünün (2) derslikli
planlı okul binalanmn harap olduğu adı geçen İl Va
liliğinin yazıiarıylc tespit edilmiştir.
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun amir
hükümleri gereğince İlkokul binalanmn yapım ve
onarımları Valiliklerce yıllık programla bağlamp yü
rütülmektedir.
Bu bakımdan, adı geçen köy ilkokullanriın yeni
den yapılması veya onarılması hususunun hangi yıl
yapım programıyla ele alınacağı Afyonkarahisar Vali
liğinin yapacağı planlamada belli olacaktır.
Yukarıda belirtilen ilkokullann yeniden yapılması
veya onanlmasının 1977 yılında ele alınması 11.1.1976
tarih ve 2031 sayılı yazımızla adı geçen İl Valiliğin
den istenilmiştir.
Ali Naili Erdem
Millî Eğitim Bakam
5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren
tesislerinin
işletmeye açılmasına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma
bakanlarından sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Nahit
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1573 (1)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlan tarafından kendilerine taallûk eden yön
leriyle - yazıüı olarak cevaplandırılması hususunda
delâletlerinizi ve gereğini rica ederim. 20.12.1976
Saygılannîla.
Sakarya Milletvekili
Dr. Nadir Lâtif İslâm
Karayollarımız, son yıllarda gösterdiği büyük ge
lişmeye rağmen, ekonomik kalkınmanın sonucu ar
tan insan ve eşya trafiğini istiap etmekte büyük güç
lüklerle karşı karşıyadır. Özellikle İstanbul - Ankara
yolunun ve bu arada, İstanbul - İzmit - Adapazarı
(1) Bu soru önergesiyle ilgili Bayındırlık Baka
nının cevabı 4 . 1 . 1977 tarihli 27 nci Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayınlanmıştır.. (711573)
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güzargâhının bir trafik felâketi, bir trafik mezbahası
halini aldığı bilinmektedir.
Bütün bu zaruretlerle olsun, gerekse öteki birçok
mahzurları önlemek ve ihtiyaçları karşılamak düşün
cesiyle olsun, yapımına bir süre önce başlanmış olan
Haydarpaşa - Adapazarı elektrikli tren tesislerinin
ve ikinci demiryolu hattının, saat gecikilmeksizin iş
letmeye açılması, artık büyük bir zorunluluk halini
almıştır.
Durum böyle iken, bazı çevrelerin tahrikleri ve
yanlış davranışları nedeniyle, ikinci demiryolu haili
nin izmir şehrî içinden geçirilmesinde, elektrikli tre
nin planlandığı şekilde 1977 başında işletmeye açılma
sını geciktirecek problemler zuhur etmiş bulunmak
tadır.
Bu hususlar muvacehesinde, aşağıdaki noktaların
açıklığa kavuşturulmasını istemek zorunlu olmuştur:
1. İkinci hattın İzmit içinde döşenmesi bek
lenmeksizin, elektrikli trenin, Haydarpaşa - Adapazarı
arasında işletmeye açılması planlanan süre içinde
mümkün olabilecek midir,
2. Bir gecikme kaçınılmaz ise, bunun azamî
süresi ne olabilecektir Haydarpaşa - Adapazarı elek
trikli treni, her halükârda en geç ne zaman işletmeye
girebilecektir?.

T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü
Kugm : D.I.Ö. 590/8548-210-1632

• 14 . 1 . 1977

Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meslisi Genel Sekreterliği Kanun
lar Müdürlüğünün; 22/12/1976 gün ve 7/1573-5322/
41194 sayılı yazısı.
İlgide açıklanan Sakarya Milletvekfli Sayın Nadir
Lâtif İslâm'ın Haydarpaşa Adapazarı elektrikli tren
tesislerinin işletmeye açılmasına ilişkin Bakanlığımıza
tevcih ettiği yazılı soru önergesi ile ilgili iki nüsha
cevap ekte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
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Sakarya Milletvekili Sayın Dr. Madir Lâtif İslâm'ın
Haydarpaşa - Adapazarı Elektrikli iren tesislerine
ait yazılı soru önergesindeki soruların cevaplarına
ilişkin noi :
1. Haydarpaşa - Arif iye - Adapazarı arasında
elektrikli tren işletmelerine 1976 yıh sonunda başlan
ması planlanmış idi. İzmit Belediyesi, uzun süre İz
mit şehir içi tek hat geçişinde elektrikli tren tesislerinin
inşaasına karşı çıkmış, fakat bu ısrarından Aralık
1976 da vazgeçerek tek haî elektrifikasyon tesislerinin
inşaasına müsaade eınişîir.
İzmit şehir içi tek hat geçişinde elektrikli tren te
sislerinin inşaasına derhal başlanmış olup direkler di
kilerek tel çekimi işlerine devam edilmektedir. İzmit
Belediyesinin bu tutumu 15 - 20 günlük bir gecikme
ye sebep olmakla beraber Ocak 1977 sonunda Hay
darpaşa - Adapazarı arasında elektrikli tren işletme
sine başlanacaktır.
2. Planlanan zamana göre önemli bir gecikme
söz konusu olmayıp Haydarpaşa - Adapazarı elek
trikli tren işletmesine Ocak 1977 sonunda başlanabi
lecektir.
6. — İçel Milletvekili Oral .Mavioğlu'nun,
Tar
sus İşletmecilik Yüksekokulunun
Adana iline nakle
dilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali
Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/1583)
20 . 12 . 1976
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorumun, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca cevaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. Say
gılarımla.
İçel
Oral Mavioğlu
1974 yılında yapılan çok yönlü girişim sonucu,
Tarsus Ticaret Odası ve Tarsus Belediyesinin verdiği
ekonomik güvence ile Adana İ. T. 1. A. Profesörler
Kurulu 22 . 9 . 1975 gün ve 54 sayılı kararla, Tar
sus'ta 1975 - 1976 öğrenim yılında öğrenime başlamak
üzere Akademiye bağlı Tarsus İşletmecilik Yüksek
okulunu açmıştır.
Başta Ticaret Odası ve Belediyesi olmak üzere
tüm Tarsus'tular, bir yüksekokula kavuşmak için, bü
tün ekonomik olanaklarını kullanmışlar; araç ve ge
reçleriyle birlikte 4 dersane ve 5 odadan oluşan bina
yı Akademiye tahsis ettikleri gibi, öğretim üye ve
görevlilerinin talebcttikleri ekonomik birtakım fark
ve olanağı da sağlamışlardır.
Ancak, bir yıllık öğretimden sonra okul bilinme
yen nedenlerle 1976 - 1977 öğrenim yılına Adana'da
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başlamış, Tarsuslunun 2 000 000.- TL.'sma yakın har
caması semeresiz bırakıldığı gibi, halkın Devlete olan
güveni küçümsenemeyecek ölçüde sarsılmıştır.
Soru : 1. A. İ. T. İ. A.'ne bağlı Tarsus İşletme
cilik Yüksekokulunun 1976 - 1977 öğrenim yılında
Adana'ya naklinin nedeni nedir?
2. Bir Devlet kumlusunun yetkililerinin verdiği
güvenceye dayanarak, halkın yüksekokul için yaptığı
yardımlar nasıl semerelendirilecektir?
3. Önemli hiçbir gerekçe olmaksızın, Devlete gü
veni sarsıcı eylemlerde bulunan Akademi yöneticileri
nin sorumluluğu nedir?
4. Benzeri yüksekokulların
kurulduğu bir çok
yerde uygulandığı biçimde, kuruluşa yardımcı olanla
ra ve okul yöneticilerine sağlanan kontenjanın - ki
bu kontenjanların satıldığı söylentileri yaygındır Tarsus'ta uygulama alanı bulamaması Yüksekoku
lun Adana'ya naklinin anagerekçesi midir?
5. Yoksa, bu nakil Akademi Başkanının keyfî ve
sorumsuz bir davranışıdır da, Devlet buna en kısa
sürede müdahale ederek, Devlete güveni yeniden sağ
layacak mıdır?
T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Bakanlık Müşavirliği
Sayı : 031-2-52

14 1 .1977

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 3 . 1 . 1977 gün ve 7/1583-5356/41356 sayılı
yazınız.
îçel Milletvekili Oral Mavioğlu tarafından verilen
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulu ile ilgili yazılı soru
önergesinin cevaplandırılabilmesi için Adana İktisa
dî ve Ticarî İlimler Akademisinden bilgi istenilmiştir.
Önerge, bilgi geldiğinde cevaplandırılabilecektir.
Bilginize saygılarımla arz ederim.
Ali Naili Erdem
Millî Eğitim Bakanı
7. — Burdur Milletvekili Osman Aykut'un, İs
parta. Gülbhiiğl Genel Müdürü ile gülyağı üreticileri
nin durumuna ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un yazdı cevabı. (7/1584)
Millet Meclisi Baş/kanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı Halil Başol
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için, ara
cılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 20 .12.1976
Burdur
Osman Aykul
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Soru :
1. Başbakan
Süleyman
DemirePin bacanağı,
emokli MiHî Eğitim Müdürü Sadık Güneş, İsparta
Gülbirliğin başına Genel Müdür olarak tayin edil
miş midir?
2. Sadık Güneş, tayin edilmiş ise, emekli maa
şından başka maaş veya ücret almakta mıdır? Alı
yorsa maaş veya ücretinin tutarı kaç liradır? Sa
dık Güneş'in bu işi yürütecek ticarî ve ekonomi bil
gisi var mıdır?
3. 1976 yılında Gülbirlik için, 48 milyon lira para
ayrıldığı doğru mudur? Doğru ise, bu para gülyağı al
mak için mi, tahsis edilmiştir?
4. Sadık Güneş'in, Keçiborlu ve Senir kasabası
Tarım Ürünleri İstihsal Kooperatiflerini, İsparta Güübîrliğe dahil etmediği ve sözü edilen 48 milyon li
radan bu kooperatiflere hiç para vermediği doğru
mudur?
5. Keçiborlu Tarım Ürünleri İstihsal Koopera
tifinin kurduğu, gülyağı fabrikasının ürettiği 78 kg.
gülyağmın, kooperatifin elinde kaldığını biliyor mu
sunuz? Halkın kurduğu bu gülyağı fabrikasının üret
tiği gülyağının satışı için, Gülbirliğin emrine verilen
48 milyon lira paradan kaç lirasını vermeyi düşünü
yorsunuz? Bu hususta Sadık Güneş'e emir vermeyi dü
şünüyor musunuz?
6. Başbakan Demirci'm bacanağı Sadık Güneş'
in halkın kurduğu Senir kasabası ve Keçiborlu ilçesi
Tarım Ürünleri İstihsal Kooperatiflerinin feshini iste
diği, fesih işlemini yapmazsanız, sizin gülyağlarını al
mam dediği doğru mudur?
7. Sadık Güneş'in Senir kasabası gülyağı fabri
kası inşaat halinde bulunduğu, Keçiborlu ilçesi gül
yağı fabrikası ise, tamamlanarak üretime geçtiği hal
de, bu fabrikaları desteklemeyerek, yeniden Keçibor
lu Kıhçköy kasabasına gülyağı fabrikası kurdurmak
islediği doğru mudur? Böyle bir uygulama sonucu,
halkın tasarrufları ile sağlanan paralarla kurulan Se
nir ve Keçiborlu Tarım Ürünleri Kooperatiflerinin ve
gülyağı sanayilerinin çökertilmesini uygun buluyor
musunuz? Adı geçen kooperatif ve gülyağı sanayileri
nin yaşatılabilmesi için ne düşünüyorsunuz?
3. Şu anda gülyağı üreticilerinin elinde kaç kg.
gülyağı vardır? Üretici olan köylülerin gülyağlarının
alınması için ne düşünüyorsunuz?
9. 1976 üretim yılında 1 kg. gülyağı kaç liraya
alınmaktadır, dış ülkelere kaç liraya ihraç edilmekte
dir?
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10. Burdur - İsparta - Afyonkarahisar illerine ait,
gül üreticisi köylüler, halen gül çiçeği paralarını ala
mamaktan sızlanmaktadırlar. Parasını alamayan kaç
köylü vardır? Gül çiçeği paraları kaç liradan ve ne
zaman ödenecektir?
11. Gül üreticisi köylülerin kendilerini sömürü
den kurtaartoilmeleri, gül çiçeği ve güryağlarının za
manında ve değer fiyatına alınması için yeni önlem
ler düşünüyor musunuz?
12. Ülkemizde gülyağı ihraç eden kaç firma
vardır? Gülyağı ihracatı devlet tarafından mı, yoksa
özel firmalar tarafından mı, yapılmaktadır? Eğer
özel firmalar tarafından yapılmakta ise, ihracat so
nunda elde ettikleri kâr kaç liradır?
T. C.
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma Gn. Md.
Dosya No. : 15-2/57-80 924

18 . 1 . 1977

Konu Î İsparta - Gül - Gülyağı ve Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği lık.
Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : 3 . 1 . 1977 tarih ve 7/1584-5357/41357 sayılı
yazınız.
Burdur Milletvekili Sayın Osman Âykul'un İspar
ta Gül - Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Ko
operatifleri Birliği Genel Müdürü ve gülyağı üretici
sinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi incelen
miş ve önergede konu edilen hususlar aşağıda cevap
landırılmıştır.
1. Sadık Güneş, halen İsparta Gül - Gülyağı ve
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Genel Müdürü olarak vazife görmektedir.
2. Sadık Güneş, Birlik Yönetim Kurulunun
9 . 8 . 1976 tarih ve 23/2 no. lu kararına dayanarak
Birlik Genel Müdürlüğüne vekâleten atanmış; bilâhara yüksek tahsil görmüş, 12 yıldan beri bu Birliğin
Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmış, gül konu
sunda bir kitabı bulunmuş ve Fransa'da bu konuda
etüt yapmış olması, bu arada, bazı okullarda koopera
tifçilik dersi okutmuş, aynı zamanda Maliye Bakan
lığının açtığı muhasebe kurslarından sertifika almış
bulunması dikkate alınarak asaleten atanmıştır.
3. 17 . 6 . 1976 tarih ve 7/12084 sayılı Kararna
me ile, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesi (c) fık
rasına dayanılarak, İsparta Gül - Gülyağı ve Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği destek-
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leme alımları ile görevlendirilmiş; kararnamenin yayı
mı tarihinde Birliğe bağlı veya sonradan Birliğe gi
recek kooperatiflerde kayıtlı bulunan ortakların yağ
lık gül çiçeğini almak ve işlemek üzere, T. C. Ziraat
Bankasınca 48 000 000.- lira reeskontabl kredi sağ
lanması hükme bağlanmıştır.
4. Yukarıda açıklandığı üzere destekleme alımla
rı 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrası
hükmüne göre yapıldığından, alımlardan, ancak 2834
sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde kurulmuş
kooperatifler yararlanabilmektedir. Gene aynı kanu
nun 1 nci maddesi, aynı ürünün satışı için bir yerde
birJ en çok kooperatif kurulmasına cevaz vermemek
tedir.
Destekleme alımlarına ayrılan 48 000 000.- lira
nın 19 069 168 lirası ürün karşılığı üreticiye dağı
tılmıştır. Keçiborlu ve Senir kasabası Tarım Ürünle
ri İstihsal ve Satış Kooperatifleri de yukarıda kayıtlı
kanunî vecibeleri yerine getirdikleri takdirde, 1976
kampanya dönemi içinde istedikleri an, beher kilog
ram gül çiçeği için 8 lira hesabı ile ellerinde mevcut
1976 ürünü gülyağlarma destekleme alımı uygulan
ması mümkündür.
Birlik, destekleme alımlarından yararlanabilmele
rini teminen, gereken bünye değişikliğini yapmak üze
re, gül üreticilerine ve 2834 sayılı Kanuna göre kurul
mamış kooperatiflere, çağrıda ve uyarıda bulunmuş
tur.
Nitekim Sınırlı Sorumlu Keçiborlu Tarım Ürünle
ri İstihsal ve Pazarlama Kooperatifi 12 . 9 . 1976 gü
nü yapmış olduğu olağanüstü genel kurul toplantısın
da 170 numaralı Keçiborlu Tarım Satış Kooperatifine
iltihak kararı almıştır.
Senir kasabasındaki Tarım Ürünleri İstihsal Koo
peratifi ve 2834 sayılı Kanuna göre gerekli bünye
değişikliğini yaptığı takdirde destekleme alımlarından
yararlanabilecektir.
5. Keçiborlu Tarım Ürünleri İstihsal Kooperati
finin kurduğu gülyağı fabrikasında üretilen 78 kilo
gülyağının 1975 yılı ürünü olan 44 kilosunun 1976 yı
lı ürünü için uygulanmakta olan kararname hüküm
lerinden yararlanması söz konusu değildir. 1976 yılı
mahsulü olan ve halen kooperatifin elinde bulunan
34 kilo gülyağının destekleme kararnamesi hükümleri
çerçevesinde alınabilmesi, kooperatifin 2834 sayılı
Kanun hükümlerine uygun olarak Keçiborlu merke
zinde halen mevcut tarım satış kooperatifi ile birleş
me işlemlerini kampanya sonuna kadar tamamlaması
ile mümkündür.
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6. Senir ve Keçiborlu Tarım Ürünleri İstihsal ve
Satış Kooperatifleri 1163 sayılı Kanun hükümlerine
göre kurulmuş olduğundan 2834 sayılı Kanun hüküm
lerine göre uygulanan destekleme alımlarından yarar
lanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple
2834 sayılı Kanun hükümlerine uygun bünye deği
şikliğim yapmak bu kooperatiflerin menfaatleri ica
bıdır.
7. Birlik 1°77 kampanya döneminde, bölgede ye
tiştirilen 9 000 ton civarındaki gül çiçeğini Devlet des
tekleme kapsamına almayı planlamış; bunun için 10
kazanh bir gülyağı fabrikasının, bir kampanya döne
minde 1 500 ton çiçek işleyebileceğini hesap ederek,
6 fabrikaya
ihtiyaç duymuştur. Gülbirliğin halen
cem'an 2 500 ton kapasiteli 2 adet fabrikası mevcut
olduğundan, en az 10 kazanh 4 fabrikanın yapımı
için teşebbüse geçmiş olup, Nisan 1977'de bitirilme
sine çalışılacaktır.
Kılıç kasabasının merkezî bir yerde bulunması se
bebi ile Afyon, Dazkırı, Dinar, İsparta, Senirkent ve
Uluborlu ilçelerinin gül çiçeklerini işleyebilecek; bu
şekilde çok çabuk bozulan gül çiçeğinin uzun mesafe
lere taşınmasına gerek kalmadığı gibi, nakliye ücreti
de düşecektir. 1954 yılından beri Gülbırğin ortağı
olan bu kasabanın yolu asfalt olup, elektrik ve su te
mini çok kolaydır. Çevrede büyük miktarda gül üre
tilmektedir.
Senir ve Keçiborlu kooperatifleri de bünye deği
şikliğini gerçekleştirdiği takdirde fabrikalarından ya
rarlanılması tabiîdir.
8. Halen gülyağı üreticilerinin elinde 1975 - 1976
yılına ait 1336 Kg. ince gülyağı stoku ve 860 Kg.
konkret stoku mevcuttur.
Kararnameye göre destekleme alımına tabi olan
gülyağı değil gül çiçeğidir.
GüSbirMk kadar, ellerinde gülyağı bulunan, koope
ratifler ve özel sektör de İhracat Rejimi kuralları içe
risinde bu gülyağlarını daima ihraç etme imkânına sa
hip bulunmaktadır.
9. 1976 üretim yılında 1 Kg. gülyağımn Birliğe
maliyeti 46 506 liradır. 1975/76 yıllarında dış ülkele
re fabrikasyon gülyağımn satış fiyatı FOB 2 300 $/Kg.
dır.
10. Birlikçe, bağlı kooperatifler aracılığı ile üre
ticiden 2 383 646 Kg. gülçiçeği alınmış; buna karşı
lık kilo başına 8 lira hesabı ile 19 069 168 lira öden
miştir. Birlik aldığı gülçiçeğinin karşılığım tamamen
ödemiştir.
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Bazı özel sektöre gülçiçeği satan üreticilerin para
larının henüz ödenmediği istihbar olunmuştur.
11. 1977 yılı kampanyasında Birlikçe tüm üreti
cinin gülçiçeğinin % 100 alınması planlanmıştır. Bu
planın uygulanabilmesini teminen 4 yeni gülyağı fab
rikası inşasının da tamamlanması ile Birlik fabrika
adedini 6'ya çıkarmış olacaktır. Böylece gülçiçeği üre
ticisi istikrarlı, dengeli bir fiyata sosyal adalete ve
güvenceye kavuşmuş bulunacaktır.
12< Ülkemizde gülyağı ihraç eden 13 firma bu
lunmaktadır. İhracat, kooperatiflerin de dahil bulun
duğu özel firmalar tarafından yapılmaktadır. Özel fir
maların ihracattan elde ettikleri kâr ticarî bir sır nite
liği taşıdığından Bakanlığımızca bilinmesine olanak
yoktur.
Bilgilerinize arz olunur.
Halil Başol
Ticaret Bakanı
8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Çukobirlik
ortaklarının kooperatif borçlarının ertelenmesine iliş
kin Ticaret ve Köy İşleri Bakanlarından sorusu ve
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1596)
(!>
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Köy İşleri Bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 28 . 1 2 . 1972
İçel Milletvekili
Çetin Yılmaz
Çukurovada doğa koşulları bir kaç yıldır. Üretici
nin aleyhine seyretmektedir. Periyodik kuraklık yılla
rının ardından beyaz sinek zararları ve daha sonra
mevsim yağışlarının zamansız gelişi ya üzümü tarla
da çürütmüş, ya da verimi % 30 kadar düşürmüştür.
Ayrıca ekonomik dengesizlikler, enflasyonist bas
kılar, karaborsa, kredi düzenlemesindeki adaletsiz ge
lişim ve işleyiş, sömürü ve vurgunun kırsal kesimdeki
iştakı, pazarlama politikasındaki ilkel koşullar Çukur
ova pamuk ve tahıl üreticisini perişan etmiştir yıllar
ca,,
Çiftçi ve üretici girdilerindeki adaletsiz yükseliş
ler, doğa koşullarındaki dengesizlikler geniş kırsal ke
sim insanını devlet şefkatına muhtaç etmiştir. Çukur
ova pamuk üreticisinin tek örgütü olan Çukobirliğinde tutumu da ayrıca dikkat çekicidir.
(1) Not ; Bu soru önergesiyle ilgili Köy İşleri Ba
kanının cevabı. 11.1.
1977 tarihli 30 ncu Birleşim
tutanak dergisinde yayınlanmıştır.
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1< Çukobirliğin ortaklarının kooperatife olan
borçlarının ertelenmesi düşünülmekte midir?
2* Bu yıl pamuğu yağışlar nedeniyle tarlada çü
rüyen üreticiye ayrı bir fondan destekleme yardımı
düşünülmekte midir?
3. Borçlu Veya kooperatife taahhüdünü zorunluklar nedeniyle yerine getirmemiş pamuk üreticisi
kooperatif üyelerinin kooperatif seçimlerine katılamayış koşulunu, zengin üreticiler, çıkarma bir işleyiş
kabul ediyor musunuz? Bu adaletsizliği düzeltmek için
bir girişiminiz var mıdır?
T. C.
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma
Genel Md,
Dosya No. : 15-2/57-82

8.1

.1977

Konu : tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'm Çuköbirlikle ilgili yazılı soru öner
gesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve 7/1596-5405/41619
sayılı yazınız.
tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'm ÇukobMik
ortaklarına ilişkin yazılı soru önergesinde konu edi
len hususlar incelenerek, aşağıda cevaplandırılmıştır.
1. Ortaklara dağıtılan üretim vasıtaları T. C. Zi
raat Bankasından her yıl Aralık ayı sonuna kadar va
deli olarak alınan kredilerle temin edilmektedir.
Bir yılın kredisi kapatılmadan yeni kredi temini
bazı olumsuz şartların vukuuna bağlı bulunmaktadır.
Doğal afetler vukuunda, üreticiyi güçsüz bırakma
mak için Devlet gereken tedbirleri almaktadır.
Nitekim, 1975 yılında Çukurova bölgesinde pa
muk ürünü beyaz sinekten zarar görüpte halen T. C.
Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine
borçlu bulunanlara 7/11417 sayılı kararname ile;
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1976 yılına münhasır olarak pamuk, hububat, zey
tin gibi bitkilere arız olan hastalıklar ve zararlılarla
mücadele için 7/11540 sayılı kararname ile üreticile
re kredi bakımından kolaylıklar sağlanmıştır.
1976 hasat mevsiminde doğal şartlar tarım ürünü
için elverişli gitmiş ve iyi bir mahsul yılı idrak edil
miştir.
Bu nedenle evvelce ihmale uğramış ve halen Çukobirîiğe borçlu ortakların mahsul bedellerinden borçla
rını yatırmalarının temini istenilmiştir.
2. Bu yıl üreticilerden mahsulünün tarlada yağış
tan çürüdüğüne dair her hangi bir şikâyet vaki olma
mıştır. Ayrıca, bu gibi afetler için Çukobirliğin bir
yardım fonu da mevcut değildir,
3. Bir ortağın genel kurula katılarak oy kullana
bilmesi için 2834 sayılı Kanuna dayanılarak hazırla
nan Tanrıı Satış Kooperatifleri Anasözleşmesinin 18
nci maddesine göre levazım ve ihtiyaç maddelerinden
ve üreticiyi güçlendirme gibi kredi ve avanslardan do
ğan ve vadesi gelen borcunu, en geç genel kurul top
lantısının yapıldığı tarihe kadar Ödemesi ve yıllık re
kolte beyannamesi ile teslimini taahhüt ettiği ürünün
en az c/0 60'nı teslim etmesi gerekir»
Ancak, afetler, yağmur, nebat ve hayvan hastalık
ları gibi kendi elinde olmayan sebeplerle taahhütlerini
yerine getiremeyen ortakların durumlarını belgeleme
leri halinde genel kurula katılma haklan gene aynı
madde ile büküm altına alınmıştır.
Anasözleşmenin 46 ncı maddesine dayanılarak or
taklardan her yıl hasat mevsiminden önce rekolte be
yannamesi alınması hususu bütün Birliklere duyurul
muştur.
Vecibelerini yerine getirmeleri hususunda gösteri
lecek aşırı müsamaha kooperatif ortaklarını sorum
suzluğa iteceği gibi, kredi veren kuruluşları da işlemez
bir duruma getirecektir.
Bilgilerinize arz olunur.
Halil Başol
Ticaret Bakanı

VIII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER
T. B. M. M. Başkanlığına
Öğrenci olaylarının
günlük hayatın bir parçası
haline geldiği şu günlerde meseleyi tüm çıplaklığıyle
gerçek nedenlerini ve maddî temellerini de göstere
rek kamuoyunun ve tüm yetkililerin gözleri önüne
sermeyi biz ilerici Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencileri
bir yurtseverlik görevi addederiz. Olan biteni radyo
dan, gazeteden, oturduğu yerden değil bizzat yaşaya-

rak gören ve öğrenen bizlerin sesine kulak kabartılmalıdır.
Okulumuz öğretmen
yetiştiren okulların yoğun
olduğu Beşevier bölgesindedir, dolayısıyle olaylar da
yoğundur. Okulumuzda huzursuzluğun kesinlikle M C
iktidarından sonra başladığını söylüyoruz. MC ahta
potunun bir kolu olan Millî Eğitim Bakanlığının eği
tim - öğretim kummlannda ve bilhassa bizim okul
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gibi tamamen kendi kontrolü altında olanların da
güttüğü politika ve bu politikanın getirdikleri geniş
halk yığınları tarafından bilinmektedir. Bu sakat ve
çağ dışı anlayışın getirdiklerine en güzel örnek ise
siyasi cinayetlere kurban giden kardeşlerimizin sa
yısı ve niteliğidir. Bakanlık müdürü görevinden alıp
yerine Mustafa Şen'i tayin etmekle
okulumuzdaki
operasyona başlamış oldu. Öğretmenler -> öğrenci
temsilciliği ve işçilerden oluşan bir grup tarafından
seçilmesi gelenekleşmiş olan müdür bu sefer tepeden
indi. Ye bu müdürün siyasî niteliği gelecek kötü gün
lerin habercisi oldu bize. Daha sonra okulumuzun
branşında uzmanlaşmış emektar öğretmenleri birer
birer sürülmeye başlandı. Yerlerine gelenler ise öğ
retmenden çok öğrenmeye muhtaç kimseler oldu. Za
ten görevleri de öğretmek değil sayın müdürümüz
Mustafa Şen'in dediği gibi «Gazi Eğitimi anavatana
katmak» ti. Bu önçahşmalar yapıldıktan sonra ko
mando saldırıları başladı. 1975 - 1976 öğretim yılı
başında altı bin kişilik okulda toplam sayısı 50 - 60
civarında olan saldırganlar anabinayı işgal ettiler.
Bunu başardılar çünkü, sırtlarını dayayacakları sağ
lam bir duvar vardı, İdare. Sakhnlar yoğunlaştı ve
okul tamamen işgal altına girdi. Bu eğitim - öğretim
yılında biz devrimci öğrenciler okula gidemedik.
İdarece burslarımız kesildi, bazı arkadaşlarımız hali
kında hiç bir dayanağı olmayan, sübjektif niyetlerle,
gülünç disiplin kovuşturmaları açıldı, sınıfta bıra
kıldık ve bazılarımız okuldan atıldı. Sene sonunda
can güvenliğimiz olmaması nedeniyle sınıfta kalma
mızın ve okuldan atılmamızın iptali için Danıştaya
açtığımız davayı kazandık.
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takıp okulun çeşitli yerlerine afiş asmaktadırlar. Eğitan - öğretim yuvasının saygınlığım zedeleyen daha
niceleri sayılabilir. Son günlerde ise derslere girememekteyiz. Okula gittiğimizde komandoların toplanıp
ana binanın önünde durduklarını görüyoruz. Polis
yetkililerine derse girmek istediğimizi onların dağılmalarını söylediğimizde ise, «İdare istemeden biz yapamsyız» cevabını alıyoruz. Ankara Üniversitesinin
kapalı olması nedeniyle okulumuza dışarıdan gelen

s komandolar yığılmaktadır ancak polis bu kişileri dıi
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şan çıkarmamaktadır. Sabahın erken saatlerinde okula gelen komandoların kimlik kontrolü yapıhnamaktadır. Biz okula gelene kadar 3 - 4 aramadan geçtiğinılz halde aynı işlem komandolara
uygulanmamakta, onlar bir okuldan diğerine örneğin Erkek
Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan, Gazi Eğitim
Enstitüsüne grup halinde aranmadan gelebilmektedirîer. Okulumuzda komando - idare - polis işbirliği
had safhaya gelmiştir zaten tüm okullardaki komando işgali de bu şekilde gerçekleşmektedir. Hepsinden
öte Öğretmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir 6 ve 7 ocakta komandoların devrimci öğrenciSere taşlı sopalı saldırısını bizzat okulda bulunarak
seyretmiştir. Vali Durmuş Yalçın'm okula toplu «olarak gitmeyi yasaklaması ile öğrenci olayları için bir
tedbir değil, can güvenlikleri olmaması nedeniyle

i

i
|
i
j
I
1976 - 1977 eğitim - öğretim yılı ise kamuoyun j
da geniş tepkilere yol açan ve halen sürüncemede |
olan giriş sınavları rezaleti ile açıldı. Sınavlarda
özenle seçilen komandolarla okulumuzdaki işgal pe- i
kiştirilmeye çalışıldı. Şu anda öğrenimlerini sürdür |
mekte olan birinci sınıflar hukuksal açıdan okul öğ İ
rencisi değildirler. Ye
saldırılar her zamankinden i
daha şiddetli olarak gündeme geldi. Okulun ilk açıl !
dığı 15 gün derslere devam edebildik. Ancak bu bize |
bir çok yaralıya mal oldu. İdare, komandolar ve polis
dayanışmanın en güzel örneğini veriyorlar omuz omuza! öyle ki muavinler saldırgan komandoları ba
zen yakalayan polise derhal müdahale edip elinden
almaya çalışıyorlar. Muavin Coşkun Karakaya ise
gece bölümünde 30 arkadaşımızın yaralanmasına yol
açan olaya fiilî önderlik etmiş, Komiser Melih Kiter
ise azgın bir boğa gibi devrimlere saldırmıştır. Yönet
meliğe aykırı olduğu halde komandolar siyasî rozet

okuîa toplu olarak gitmek zorunda kalan devrimci
öğrencilere yönelik bir baskıdır. Bu aslanın ağzına
yemi parça parça atmaya benzer. Bu yıl uğradığımız
saldırılar sonucu yaralanan arkadaşlarımızdan Ankara'da olanların rapor fotokopileri bu yazıda ilişikte
sunulacaktır. Bunun dışında yaralanan daha bir çok
arkadaşımız Ankara'da olmadıkları için istendikçe
ileride onların raporları da kanıt olarak gösterilebilir.
Derneğimizin (Tüm Gazüiler Birleşme ve Dayanışma Derneği) gerekçesiz olarak kapatılması ve açılması için bugüne değin yaptığımız başvuruların sonuç vermemesi bizi yıldırma çabalarından bir tanesidir. Beşevlerdeki Bakanlığa bağlı okulların hepsinde
durum G. E. E.'dekinden farklı değildir. Beşevler böl
gesindeki (13) okuldan Bakanlığa bağlı olan (9) unda
ilerici yurtsever öğrenciler okullarına gidememektedirler.
Gazi Eğitim Enstitüsü bugün maalesef okul ol
maktan çok uzaktır. Her şeyden önce can güvenliği,
öğrenim özgürlüğü yoktur. Orada Atatürk'ün dediği
gibi «fikri hür, vicdanı hür, ilmi hür nesiller» yetiş
memektedir artık. «Herkes suspus, bir zorbalık bir
vahşet almış yürümüştür. Zorla para toplamalar, öğ-
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retmen sınıftayken öğrencileri sınıftan çıkarıp form
yapmalar, tehditler, sarkıntılıklar ve bir sürü insanlık
dışı hareketler.» Gençlerden korkan, onları baskı al
tına alma gerekliliğine inanan ve susturulabileceğini
zanneden bu sapık zihniyet bugün iflâs etmiştir. Ha
yat bunu doğruluyor. Tarihi geriye götürmeye hiç
kimsenin gücü yetmeyecektir. İşte öğrenci olaylan
yutturmacasnun altında yatan gerçek; ilerici düşünce
ye ve onu savunanlara yapılan saldırılardır.
Gazi Eğitim Enstitüsü
öğrencileri
Meclis Soruşturması için
Adı Soyadı

İmzalar

Nurtaç Erevren
Mustafa Saylak
Metin Çelik
Ali Coşkun
Ümit özmenili
M. Yaşar Atak
Bekir Yurdakul
Gülühal Açıkalın
Filiz Şener
Yasemin Okan
Hamza Şaykan
Zahit Hikmet Orhan
NafizVarol
Ali Ekber Ercul
Zafer Uysal
Ali Ekinci
Yılmaz Gün
Hüseyin Tokuz
Selçuk Sankaya
Cemal Caver
Gülsüm Çakır
Hüseyin Gül
Nilgün Yücesan
Meliha Çiftçi
Zeynep Ortaç
Şaban Aktaş
Hakkı Çokoğlu
Güzin Türkcan
Hatice Hanlı
İlhan Üstüner
Osman Aşçı
Hasan Tombul
Cazip öztürk
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Adı Soyadı
Faik Binici
Seyfi Maraşlı
Medain Kurt
Kemal Mol
Bedri Yavuz
Fidan Çiftçioğlu
Ali Mican
Doğan Kırcah
Melâhat Tuncer
Hikmet Sabri
Özkan Çakıroğlu
Osman Koç
İsmail Özdemir
Nebi Akbaş
Mustafa Türkmen
Engin Dağcıoğlu
Cafer Avcı
Tercan İpek
Mustafa özen
Turan Erdoğan
Mustafa Bölükbaşı
Tacettin Biber
Halil Kaçak
Serdar Ayın
Güngör Erdal
Mustafa Yolcu
Zamir Can
Lütfi Gökkuş
Seyhan Yücetaş
Hanife Gürbüz
Semra Bayar
Raşit Uzun
Leyla Akyüz
AH Bayraktar
Orhan Doğancı
Ramazan Çelikvar
Bayram Kurşunlu
Emin Dinç
Ziya Ünsar
Salih Kadıyaran
Mehmet Başkurt
önder Paktaş
Nuri özer
İbrahim Çınar
Rıza Göksu
Zeynel Acar
Yüksel Kaplan

İmzalaı

M. Meclisi
Adı Soyadı
1

1
1

1

1
1

Zeki özbuldan
Musa Aslan *
Fuat Pakkan
Yücel Kaskara
İsmail Öztiirk
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Adı Soyadı
Sadık Dedeoğlu
Ahmet Faik özsoy
İsmet Akdeniz
Ümit Özbak
Hüseyin Sandıkçı
Ahmet Çiçek
Feyza Uysal
Süha Uğurman
Huriye Yılmaz
Nejdet Uğur
Niyazi Darı
Âtila Yılmaz

Ahmet Türkel
A. Tuncay Çoşkuner
Muherrem YenidUnya
Hasan Gül
Hulusi Doğu
Meral Cebe
Üner Baki
Ozan Işık
Hasan Işık
öner Altulu
Ali Güzelgün
Bülent Durmaz
özmen
Kontaş
Kuthan Nevsuhan
Özgen Gülmez
MuaM Türk
Ali Yalvaç
Uysal
Hasan Arıkan
Cağlar
Muzeffer Cağlar
Mehmet Torunoğlu
Mehmet özazman
Eyüp Uğur
Neriman özen
Meliha Devtürk
Hasan Tomaz
Ekrem Kılıç
Hasan Güvenç

Avni Yılmaz
Semra Demir
Ayşe özturgulluk
Aydın Sandıkhlı
Sabri Öz
Ahmet Türkal
Hulusi Doğu
Ahmet Özsavran
Nihat Taşoğlan
Ali Rıza Golhun
Hüseyin öner
Haydar Aktaş
Mehmet Akıncılar
Ali Karataş
Turan Akdeniz
Faruk Keskin
Ömer özden
Hicabi Uğurdura
Turan Koksal
Ahmet Gür
Nurcan Bulut
Mustafa Polat
Cengiz özen

İsmail İpek
Recep Oral
Turgut Yılmaz
Ali Vatan
Sermet Yağmur
Mustafa Ertan
Salih öğüt
Erol Aydın
Ferran Yapar
Tokay Altay
Mustafa Erhan Öner

AdU Çelebi
Yalçm Yeniacar
Çiğdem Atik
Füsun Türe
Hatice Ünlüsoy
Ziya Bal
Halis Arslan
Orhan Seyfi
Ayfer Atay
Osman Topaloğlu
Halil Oğuz
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Adı Soyadı
Mehmet Tannkıl
Mücahit Yılmaz
Mustafa Yılmaz
Zeki özbuğdan
Mustafa Arda
Rıza Akkaya
Serpil Erlat
Ruhsar İnan
Gülseren öksüzer
Hatice Yürük
Nesrin Olgun
Bektaş Binboğa
Ali Kılıçaslan
Medli Sevim
Serpil Sarıkaya
Mustafa öksöz
Süleyman Ağaoğlu
Bahtiyar Koksal
Serap Şincer
Esat Ünal
Halil Bayrakçı
Nurten Demir
Bülent Dizen
Fehmi Duran
Tevfik Birkan
Cemal İnanan
Feyza Uysal
Ömer Yıldız
Osman Şafak Büyüklü
Tamer Mutat
Turan İpek
Raşit Abak
Halis Teksözlü
Rıza Göksu
Mehmet Ulasisinbül
Feridun Ergezen
Burhanetin özmen
Yalçm Baltacı
Abdullah
Nihal Çevik
Nuri Gülder
Türkay Bakır
Hüseyin Günay
Süleyman Sönmez
M. Ali Göde
Karem Şen
Tuncer Uluşeker
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Adı Soyadı

İmzalar

Nedim Kara
Kubilây Gülsem
Halime Şahin
Kemal
İbrahim Şenkâl
Taner Acar
Kadir Karagöz
C. Ali Öztürk
Kemal Baş
İbrahim Arslan
Kudret öztürk
Tahsin Fırat
Hamza Uhıçay
Mehmet Torunoğhı
Yddıray Kahraman
Fuat Pakkan
Fatih Hergüner
Behzat Kemezli
Salih Öğüt
Ahmet Hamza
Erol Aydın
Mesut Kaya
Hilmi Yılmazok
Cafer Avcı
Muzaffer Alan
Turgay Kemal
Hüseyin Birgay
Zihni Cihan
Mehmet Gümüş
Ahmet Karataş
Suzan Şahin
Ayşe Aykaya
Gülsen Yıldırım
Ali Rıza
Hüseyin öner
Haydar Aktaş
Mehmet Akıncılar
Ali Karataş
Turan Akdeniz
Faruk Keskin
öner Özden
Hicabi AJgtmdıra
Turan Koksal
Murat Gür
Nurcan Bulut
Mustafa Polat
Cengiz özen
Adil Çelebi
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Yalçm Yeniaran
Çiğdem Atik
Füsun Türe
Hatice Ünlüsoy
Ziya Bal
Halis Arslan
Orhan Seyfi
Ayfer Atay
Osman Topaloğlu
Halil Oğuz
Mehmet Tannkıl
Mücahit Yılmaz
Turgay Kemal
Hüseyin Bigay
Zihni Cihan
Mehmet Gümüş
Ahmet Karataş
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Adı Soyadı
Suzan Şahin
Ayşe Aykaya
Gülsen Yıldırım
Zuhal Dalkılıç
Semra Koçtürk
Emel Kurul
Sevinç Tuncay
Aydıner Ulukılıç
Ziya Bal
Halis Arslan
Orhan Seyfi
Ayfer Atay
Osman Topaloğlu
Halil Oğuz
Mehmet Tannkıl
Mücahit Yılmaz
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu

Anlaşmasının

(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy veren] er
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Geçersiz oylar
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 450
: 141
: 128
: 6
: 7
:
: 305
: 4

[KabıM edenler]
ADANA
Yılmaz Hocaoğlıı
Mehmet Hulusi özkıü
ADIYAMAN
Halil Ağar
Kemal Tabak
Abdurrahman Unsal

BİLECİK
Muzaffer Erdem
Mehmet! Er^gül
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Harun Aytaç
Müfit Bayraktar

AFYONKARAHİSAR
BURSA
Mehmet Rıza Çerçcl
Emin
Acar
İbrahim Elmalı
Ali Elverdi
AH İhsan Ulubahşi
Mehmet Emekli
AĞRI
Mir Bahattin Yairdıım<5i Halil Karaath
Kasım önadım
AMASYA
H.
Suat Sungur
Vehbi Meşhur
ANKARA
Oğuz Aygün
M. Rauf Kandemir
t. Hakkı Köylüoğılu
Fikri Pehlivanlı
Önder Sav
îlyas Seçörin
Yusuf Zi<ya Yağcı
ANTALYA
Fahri özçelik
ARTVİN
Sabit Osmacı Avcı
AYDIN
İsmet Sezgin
Behıîç Tozkoparan
BALIKESİR
Mustafa Kemal Alver
Cihat Bügehaaı
Ahmet İhsan Kırımlı

ERZİNCAN
Hüsamettin AtabeyH
Hasan Çdtinkaya
ERZURUM
Rasıim Oinisli
Zekâi Yaylalı
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Murat Kâhyaoğlu
Orhan Oğuz
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
GÜMÜŞHANE
Turgut Yücel

ÇANAKKALE
Zekiye Gülsen
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Etem Eken

İSPARTA
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur

DENİZLİ
Hüseytkı ErçeÜk
Rıza Gençoğlu
DİYARBAKIR
A'bdüllâtif Ensaırftoğıkı
Reoaa î&kenderoğlu
Hafllt Kahraman
EDİRNE
Ilhami Ertem
ELÂZIĞ
Rasıim Küçükel
A. Orhan Senemoğlu

İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
t. Fehmi Cumalıoğlu
Va;hit Yağar Çalın
Süleyman Arif Emre
Mustafa Kara
Abdurruhman Köksaloğlu
Fatma Gülhis Mankut
M. Kâzım Özeke
İlhami Sancar ,
Cemal Suer
Mehmet Emin Sungur
Hüsamettin Tiyanşan
Şükriye Tok
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ihsan Toksan
Metin Tüzün
Engin Unsal
İZMİR
Âdil Demir
Yücel Dirik
Şinasi Osma
Cemal Tercan
Neccar Türkcan
KAHRAMANMARAŞ
Halit Evliya
Ahmet Tevfik Paksu.
Mehmet Pamuk
KARS
Doğan Anaadı
Cesmıil Ünal
KASTAMONU
Sahra Tığlı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Cemal Oebecd
Hayrettin NakSboğlu
Kâmil özsarıyıüdıız
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ:
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Sait Şayiam
KONYA
ismet Büyükyaylacı
Bahıü Dağdaş
KemâiMfcin Gökakm
MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Hakkı Gökçe
Ahmet Karaaslan

M. Medisi
MANİSA
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Necmi özgür
MUĞLA
Ünat Domir
Halil Dere
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
S. Yaşar Arıbaf
H. Avni Kavurmacıoğlu
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ORDU
Mustafa Kemal Gönül

SİVAS
Mehmet ihsan Karaçam

SAKARYA
Nuri Bayar
Nadir Lâtif İslâm

TOKAT
Feyzulialh Değerfi
Ali Şevki Erek

SAMSUN
Doğan Kitaplı
Hayati Savaşçı
irfan Yankutan
SİNOP
Tevfilk Fikret övet

TRABZON
Ömer Çakıroğlu
Mahnet özgür
Ahmet Şener
URFA
Necmettin Cevheri

UŞAK
Ahmet Yılmaz
YOZGAT
İhsan Arslan
AM Fuat Eyüpoğlu
Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Nihat Akın,
Orhan Göncüoğlu
Mehmet Zeki Okur

[Reddedenler]
IIR
ESKİŞEHİR
Niyazi Onal
GAZİANTEP
PEP
Mustafa Güneş

İÇEL
Hikmet Baloğlu
KIRKLARELİ
Tankut Afaalhn

TOKAT
Haydar Ulusoy
TRABZON
H. Kadri Eyüpoğlu

(Çekinserler)
BİNGÖL
H. Celâlettin Ezman
EDİRNE
Cevat Sayın

Sabri İnce
Malik Yılman
[Oya

ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Erol Çevikçe
Osman Çıtınk
il ter Çubukçu
Selâhattin Kılıç (B.)
Battal Koksal
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
Emin Bileaı Tümer
Alparslan Türkeş (B.)
ADIYAMAN
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (t. Ü.)
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AÖRI
Cemil Erhan
Rıza P d a t
Kerem Şahin

İÇEL

HATAY

Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek

SÎVAS
Ahmet Arıkan

katılmayanlar]

AMASYA
ANTALYA
ihsan
Ataöv
Hasan Bütüner
Deniz Baykaı
Orhan Kayman
Hüsnü Cahit Koçkar
Ömer Buyrukçu
Abdurralhim Erdem
ANKARA
Faiz Şarlar
Hüsameddin Akmumcu
Remzi
Yılmaz
Muammer Aiıeı
ARTVİN
Orhan Alp
Turgut Altunkaya
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Ekrem Şada Erdeım
Kemal Ataman
AYDIN
Osman Öeıpan
Isa
Ayhan
Orhan Eren
M. Şükrü Koç
M. Kemal Er kovan (B.)
Mutlu Menderes
Necdet Evliyagü
Nahit Menteşe (B.)
Mustafa îmirzalıoglu
BALIKESİR
Cahit Kayra
Ahmet
Akçeel
t. Hakkı Ketenoğlu
ilhan Ayteton
Kâmil Kınlkoğkı
Necati Cebe
ibrahim Saffet Omay
ibrahim Behram Eker
Cevait önder
Sadullah Usumi
Hasan özçelik
Feraha Fatma öztürk ' Orhan Üretmen
Sabahlattın Selek
BİNGÖL
H. Turgut Toker
Abdullah Bazencir
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BlTLtS
Muhyettin Mutlu
BOLU
Ahmet Çakmak (Bşk. V.)
Kemal Demir (B.)
Abdi özkök
BURDUR
Osman Aykul
Faik Kırbaşlı
Ali Sanlı
BURSA
Hasan Esat Işık
Cemal Külâhlı
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Osman Orhan Çaneri
Hasan Sever
Ref et Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok (B.)

M. Meclisi
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Yasin Hatiboğlu
Kasım Parlar
ihsan Tombuş
Turhan Utku
DENtZLt
Sami Arslan
Fuat Avcı
Hasan Konkmazcan
HüdaJ Ora!
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Bahatt&n Karalsoç
Mahmut Kepoilu
Mahmut Uyanıık
EDlRNE
Veli Gülilkan
ilhan Işıla
ELÂZIĞ
Atillâ Atillâ
Ömer Naimi Barım
Hasan Buz
ERZİNCAN
Nurettin Karsu
ERZURUM
Yahya Akdağ
Rıfkı Danışman (B.)
Selçuk Erverdi
Mehmet Fuat Fırat
Gıyasettin Karaca (B.)
Kurkut Özal (B.)
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Ayşe Aliye Koksal ı
Seyfi Öztürk (B.)

B : 3 •$

GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyunlu
(Bşk. V.)
Mustafa Karaman
Erol Tuncer
HAKKÂRİ
Mikail İlcin
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Ali Yılmaz (I. Ü.)
İSPARTA
Süleyman Demirel
(Başbakan)
Yusuf Uysal
IÇEL
Nazım Baş
İbrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
Çetin Yılmaz
İSTANBUL
Hasan Aksay (B.)
Abdullah Baştürk
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürsoy
Necdet ökmen
Ali Nejat ölçen
İlhan özlbay
Hüseyin Özdemir
Osman özer
A. Doğan öztuınç
GAZİANTEP
Mustafa Parlar
İbrahim Hortoğihı
imam Hüseyin Încioğlu ismail Hakkı Tekinel
Ali Topuz
Mehmet Özkaya
Necdet Uğur
Mehmet Özmen
Reşit Ülker
Yusuf öztürkmen
Halûk
Ülman.
Orhan Tokuz
Cemil
Yavaş
GİRESUN
İZMİR
Nizamettiaı Erfemen
ibrahim Etem Kılıçoğlı. Talât Asal
Kaya Bengisu
Hasan Vanııös Tekin
Alev Coşkun
M. Emin Turgutalp
Yüksel Çakmur
Orhan Yılmaz

18 . İ . İ977
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Ali Naili Erdem (B.)
Yılmaz Ergenekon (B.)
Süleyman Genç
Coşkun Karagözoğlu
A. Kemal önder
Remzi özen
Orhan Demir Sorguç
ismail Taşlı
Mahmut Türkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
ismet Ağaoğlu
Mehmet özdıal
Oğuz Söğütlü
Ali Zülfikâroğlu
KARS
Yasdn Bozikurft
Abdülkerim Doğru (B.)
Kemal Güven (Başkan)
Kemali Ofkyay
Hasan YıJldınm
KASTAMONU
Vecdi İlhanı
Mehdi Kesiktin
Sa'bri Kesflcim
Hilmi öztürk
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Mehmet Alfcmışyedioğlu
Turhan Feyzioğlu (B.)
Selçulk Imamoğllu
KIRKLARELİ
Mehmet Dedeoğlu
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Sedat Akay
ibrahim Akdoğan
Turan Güneş
Şevket Kazan (B.)
Sabri Yahşfi
KONYA
Reşat Aksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Şener Battal
Muzaffer Demirtaş
Necmettin Erbakan (B.)
Mustafa Kubi'lay îmer
M. Necati Kalayeıoğlu
Hüseyiin Keçelii
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Ali Kölkbudak
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum
(B.)
Ahmet Haşini Benli
H. Cavit Erdemir '
ilhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Delikaya
Hüseyin Deniz
Celâl Ünver
MANİSA
Veli Bakirli
Mustafa Ok
Hilmi Okçu
M. Gündüz Sevil gen
önol Sakar
Süleyman Tunıcel
Hasan Zengin
MARDİN
Fehim Adak (B.)
ibrahim Aysoy
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Adnan Akarca (I.)
Ahmet Buldanlı
Ali Döğerli
MUŞ
Ahmet Haımdi Çelebi
Tekin ileri Dikmen
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
Mehmet Zeki Tekiner
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
(Bşk. V.)
Haydar Özalp
Azmi Yavuzalp
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşii (Bşk. V.)

M. Meclisi
Ferda Güley
Kemal Şensoy
Bilâl Taramoğlu
Senai Yazıcı
RİZE
0. Yılmaz Karaosmanoğlu
Sami Kumbasaı
Sûdi Reşat Saruhan
Cevat Yalçın
SAKARYA
Kenan Durukan
M. Vedat önsal
ismail Müftüoğlu (B.)
Hayrettin- Uysal
SAMSUN
Ali Acar
Fahri Birer
Mustafa Dağıstanlı
Ilyas Kılıç
Hüseyin Özalp
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Niîhau tlgün
Ömer Kahraman
TOKAT
Hüseyin Abbas
Oevat Atılgan
ismail Hakkı Biriler
AH Kurt
TRABZON
Âdil AM öuıed
Ekrem DiHarnen
Lütfi Köktaş

Hilmi Türkmen
Fuat Uysal
SÜRT,
Idris Arıkan
Abdülba'kd Cartı
Mehmet Nebil Oktay
Abdülkerim Zilao
SİNOP
Mustafa Kaptan
Yalçın Oğuz
SİVAS
Enver Akova
N. Nazif Arsilan
Vahit Bozatla
Ahmet Duıralkoğilu
Ekrem Kangal
Vahdettin Karaçorlu
Mustafa Timisî
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
HaliH Başol. (B.)

TUNCELİ
Nühat Saltık
Süleyman Yıldunan
URFA
Mehmeıt Aksoy
Mehmet Celâl BuçaJk
Mustafa Kıihç
Halil Millî
Abdülkadir öneel
Celâl Paydaş

[Açık

üyelikler]

Aydın
Kars
Ordu
Trabzon

1
1
1
1

Yekûn

•••«*•>.••«

-

161 —

UŞAK
Orhan Dengiz
Kadir özpak
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslin Görentaş
Kfimyas Kartal
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
îlhami Çetin
Nedim Korkmaz
Mustafa Asri Ünsür
ZONGULDAK
Zekâi Altanay
Kemal Anadol
Stbati Ataman
Büleöt Eeevit
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş

M. Meclisi
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Üye sayısı : 450
Oy verenler : 177'.
Kabul edenler : 173
Reddedenler :
, Çekinserler
Geçersiz oylar
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler
[Kalıâ
ADANA
AYDIN
Erol Çevikçe
M. Şükrü Koç
Ilter Çubukçu
ismet Sezgin
Yılmaz Hocaoğlu
Bah% Tozkoparan
BALIKESİR
Mehmet Hulusi özkul
Mustafa Kemal Alver
ADIYAMAN
Cihat Bilgehan
Halil Ağar
Ahmet ihsan Kırımlı
Kemal Tabak
BİLECİK
Adburrahman Unsal
Muzaffer
Erdem
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Ergül
Mehmet Rıza Çerçel
BİNGÖL
ibrahim Elmalı
H. Celâlettin Ezman
Ali İhsan Ulubahşi
BİTLİS
AĞRI
Abidin
inan
Gaydalı
Cemil Erhan
BOLÜ
Mîr Bashattdn Yardımcı
Harun Aytaç
AMASYA
BURDUR
Vehbi Meşhur
Osman Aykul
ANKARA
BURSA
Muammer Alıcı
Emin
Acar
Ketmıal Ataman
Ali Elverdi
Oğuz Aygün
Mehmet Emekli
M, Rauf Kandemir
Halil Karaatlı
I. Hakkı Köylüoğılu
ibrahim Saffet Omay
H. Suat Sungur
Fikri Pehflfivanlı
ÇANAKKALE
önder Sav
Osman Orhan Çaneri
Ilyas Seçkin
Zekiye Gülsen
Yuısuf Ziya Yağcı
ÇANKIRI
ANTALYA
Mehmet Ali Arsan
Denİ2j Baykal
ÇORUM
Fahri öaçelâk
Etem Eken
ARTVİN
DENİZLİ
Sabit Osnıatf» Avoı
Hüsey&ı Erçelik
Ekrem Sadi Erdem
Rıza Gençoğlu

-

: 2
: 2
: 269
: 4

edmltr]
DİYARBAKIR
Abdüllâtif Eıısaıdoğ&u
Reaaâ Û&ıeaaıderoğiu
HaMt Kahraman
Mahanut Uyanıik
EDİRNE
ilhama Ertem
ilhan Işıla
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Rasim Kiiiyfflkel
A. Orihan Senemoğiu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çeitinkaya
ERZURUM
Raafcz: Oinisli
Selçuk Erverdfl
Zekâi Yaylalı
İsmail Haikikı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Muırat Kâhyaoğlu
Orhan Oğuz
NSyazi Onal

-

GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
Mustafa Güneş
GİRESUN
Mustafa Kemal ÇÜlesâa
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncer
Turgut Yücel
HAKKÂRİ
Mikââl İlgan
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HATAY
Sabri ince
Malik Yılman
İSPARTA
Mustafa Oesur
İÇEL
Hikmet Baloğlu
Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
t. Fdbmi Cumahoğlu
Vahit Yağar Çalın
Süleyman Arif Emre
Mustafa Kara
Albdurrahman K'öksaloğlu
Ali Nejat ölçen
M. Kâzım özeke
A. Doğan ÖEtusnç
Ilhami Sancar
Cemal Suer
Mehmet Emin Sungur
Hüsamettin Tiyanşan
Şükriye Tojk
Uman Toksan
Metin Tüzün
Halûk Ülman
Engin Unsal
İZMİR
Kaya Bengisu
Âdil Demir
Yücel Dirik
Coşkun Karagözoğlu
Şinasi Osma

M. Meclisi
Cemal Tercan
Necoar Türkcan
KAHRAMANMARAŞ
İsmet Ağaoğlu
Halit Evliya
Mehmet öz&al
Ahmet Tevfik Paksu
Mehmet Pamu/k
Oğuz Söğütlü
KARS
Doğan Amali
Gemdi Ümal
KASTAMONU
Sabri Tığla
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NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
S. Yaşar Arıbaş
H, Avni Kavurmacıoğlıı

KONYA
tsanet Büyıükyaylaeı
B&hrâ Dağdas
Kfcmâiteıttiin Gökakm
Hüaeyfip Keçeli
Ali Kölkbudak

ORDU
Mustafa Kemal Gönül
SAKARYA
Nuri Bayar
Nadir Lâtif İslâm
Hayrettin Uysal

MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
H«kkı Gökçe
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Veli Bakirli
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Mustafa Ok
Necmi özgür

SAMSUN
Doğan Kitaplı
Hayatd Sava§çı
İrfan Yankutan

KAYSEEI
Tufan Doğan Av§ar,gfU
Cemal Cebeci
Hayrettin Naldbogılu
Kâmil özaanyüdız
Mehmet Yüceler

MARDİN
Ahan'et Türk
Nurettin Yılmaz

KIRKLARELİ
Tankut Akaüin
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR.
Saıit Şayiam

MUÖLA
Ün&t Demir
Halil Dere
MUŞ
Tekin İleri Dikmen

TOKAT
FeyzuUaih Değerli
Ali Şevki Erek
Haydar Ulusoy
TRABZON
Ömer Çakıroğlu
H. Kadri Eyüboğlu
Mahmet özgür
Ahmet Şener
URFA
Necmettin Cevheri
CelM Paydaş
UŞAK
Ahmet Yılmaz

SİİRT
Abdülbakâ Cartı
SİNOP
Yalçın Oğuz
Tevfilk Fikret övet

YOZGAT
İhsan Arslan
İlhamı Çeıtdn
AH Fuat Eyüpoğlu
Nedliım Korkmaz
Ömer Lütfi Zararsız

SİVAS
M. İhsan Karaçam
TEKİRDAĞ
Ömer Kahraman

ZONGULDAK
Ahımet Nlihat Akın
Kemal Anadoil
Orhan Göncüoğm

[Çekinserhr]
BOLU

I

Müfit Bayraktar

SİVAS
Ahmet Arakan

[Geçersiz Oylar]
AMASYA
Orhan Kayıhan

I
İÇEL
| Çetin Yılmaa

[Oya
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Osman Çhtırık
Selâhattin Kılıç (B.)
Battal Koksal
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
Emin Biden Tümer
Alparslan Tünkeş (B.)
ADIYAMAN
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu

Kahlmayanlar]

Süleyman Mutlu
Mete Tan (1, Ü.)
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AÖRI
Rı*a Polat
Kerem Şahin
AMASYA
Hasan Bütüner
Hüsnü Oabk Koçjkar
ANKARA
Hüsameddin Akmumcu
Orhan Alp
Oğuzhan AsMtürk (B.)

Osman Cemanı
Orhan Ereın
M. Kemal Erkovan (B.)
Necdeıt EvMyagâa
Mustafa Imk-zalıoğlu
Cahût Kayıra
İsmail Hakkı Ketenoğlu
Kâmil Kırikoğkı
Cevait önder
Hasan özellik
Feraha Fatma östürlk
Salbaflmttln Selek
H. Turgut Toiker
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ANTALYA
ihsan Ataöv
Ömer Buyrukçu
AbdıurraMm Erdem
Fadz Şarlar
Remizi Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
Isa Ayhan
Mutılu Mendieres
Nahüt Menteşe (B.)

M. Meclisi
BALIKESİR
Ahmet Akçeel
Ilbıan Ayteikftn
Neeatı Cebe
İbrahim Behnam Eker
Sadullah Usumi
Orhan Üretmen
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
BlTLlS
Muhyettin Mutlu
BOLU
Ahmet Çakmak (Bşk. V.)
Kemal Demir (B.)
Abdi özkök
BURDUR
Faik Kırbaşlı
Ali Sanlı
BURSA
Hasan Esat Işık
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Hasan Sever
Ref et Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok (B.)
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Yasin Hatiboğlu
TLvasım Farlar
ihsan Tombuş
Turan Utku
DENİZLİ
Sami Arslan
Fuat Avcı
Hasan Korfomazean
Hüdal Ora!
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Bahattin Karakoç
Mahmut Kepolu
EDİRNE
Velii, Güülkan
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İSTANBUL
Hasan Aksay (B.) ,
Abdullah Baştürk
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
Orhan Birgit
Ferruh Boztoeyli
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Nülifer Gürsoy
Fatma Gülhis Mankut
Necdet ökmen
İlhan özbay
Hüseyin özdemir
Osman özer
Mustafa Parlar
İsmail Hakkı Tekinel
GAZİANTEP
Ali Topuz
İbrahim HartoğUu
Necdet Uğur
imam Hüseyin încioğlıu Reşit Ülker
Mehmet özlkaya
Cemil Yavaş
Mehmet özmen
İZMİR
Yusuf öztürkmen
Talât Asal
Orhan Tokuz
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
GİRESUN
Ali Naili Erdem (B.)
Nizamettin Erktmen
İbrahim Etem Kılıçoğıhı Yılmaz Ergenekon (B.)
Süleyman Genç
Hasan Vamik TeikdıiA
. Kemal önder
M. Emin Turgutallp
Remzi özen
Orhan Yiilmaz
Orhan Demir Sorguç
GÜMÜŞHANE
İsmail Taşlı
M. Orhan Akkoyunlu
Mahmut Türkmenoğlu
(Bşk. V.)
KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Karaman
Alli Zülfükâroğlu
HATAY
KARS
Sabahattin Adalı
Yasin Bozkurit
Abdullah Çilli
Abdülkerim Doğru (B.)
Mehmet Bait Reşa
Kemal Güven (Başkan)
Mehmet Sönmez
Kemail Okyay
Ali Yılmaz (t. Ü.)
Hasan Yıldırım
İSPARTA
KASTAMONU
Ali İhsan Balım
Vecdi İlhan
Süleyman Demirel
Mehdli KesMn
(Başbakan)
Sabd Keskin
Yusuf Uysal
Hilmi öztürk
İÇEL
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Nazım Baş
Mehmet Altmışyedioğlu
İbrahim Göktepe
Turhan Feyzioğlu (B.)
Rasim Gürsoy

ELÂZIĞ
Atillâ Atdlâ
ömıer Naimi Barım
Hasan Buz
ERZİNCAN
Nurettin Karsu
ERZURUM
Yahya Akdağ
Rıfkı Danışman (B.)
Mehmet Fuat Fırat
Gıyasettin Karaca (B.)
Korkut Özal (B.)
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Ayşe Aliye Koksal
Seyri Öztürk (B.)
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Selçulk İmamoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Dedeoğlu
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Meımduh Eirdemir
KOCAELİ
Sedat Akay
İbrahim Akdoğan
Turan Güneş
Şevket Kazan (B.)
Sabrı Yahşii
KONYA
Reşat AJksoy
Mehmet Oğuz Atalay
Şener Battal
Muzaffer Demirtaş
Necmettin Erbakan (B.)
Mustafa Kubilây Imer
M. Necatfi. Kalayeıoğllu
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum (B.)
Ahmet Haşim Benli
H. Cavit Erdemir
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Delikaya
Hüseyin Deniz
Celâl Ünver
MANİSA
Hilmi Okçu
M. Gündüz Sevi] gen
önol Sakar
Süleyman Tumcel
Hasan Zengin
MARDİN
Fehim Adak (B.)
ibrahim Aysoy
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Adnan Akarca (İ.)
Ahmet Buldanlı
Ali Döğerli

M. Meclisi
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SAKARYA
MUŞ
Ahmet Haımdi Çelebi
Kenan Durukan
İsmail Müftüoğlu (B.)
Kasım Emre
NEVŞEHİR
M. Vedat önsal
Mehmet Sabni Dört/kol
SAMSUN
Mehmet Zeki Tekiner
NİĞDE
Ali Acar
Mehmet Alünsoy (Bşk. V.) Fahri Birer
Haydar Özalp
Mujtafa Dağıstanlı
tlyas Kılıç
Azmi Yavuzalp
Hüseyin Özalp
ORDU
Hilmi Türkmen
Ata Bodur
Fuat Uysal
Memduh Ekşi (Bşk. V.)
Ferda Güley
SİİRT
Kemal Şensoy
İdrds Arıkan
Bilâl Taranoğlu
Mehmet Nebi] Oktay
Senai Yazıcı
Abdülkerim Zilan
RİZE
SlNOP
0. Yılmaz KaraossmanMustafa Kaptan
oğlu
Sami Kumbasar
SİVAS
Sûdi Reşat Saruhan
Enveır Akova
Cevat Yalçın
N. Nazif A M a n
[Açık

İS . 1 . 1977
Vahit Bozatla
Ahmet Duırakogılu
Ekrem Kangal
Vahdettin Karaçorlu
Mustafa Tiımisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol (B.)
Nülıan Ilgürı
TOKAT
Hüseyin Abbas
öevat Atılgan
İsmail Halkkı Birler
A l Kurt
TRABZON
Âdil AM Gineli
Ekrem Dükımen
Lütf i Köktaş
TUNCELİ
Nihat Saltıfe
SMeymıam Yıldırım
üy dikler]

Aydın
Kars
Ordu
Trabzon

1
1
1
1

Yekûn
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URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Oelâ'l Bucıak
Mustafa Kıılıç
Halil Millî
Abdülkadar öncel
UŞAK
Orhan Dengiz
Kadir özpak
VAN
İhsan Bediırhanoğlu
Muslih Görentaş
Künyas Kartal
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
Mustafa Asrı Ünsür
ZONGULDAK
Ze'kâi Altınay
Sebatı Ataman
Bülent Ecevdt
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Mehmet Zetei Okur
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Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar
Oyların Sonucu

Hakkında
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Kanun

Tasarısına

Verilen

(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinsorler
Geçersiz oylar
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:
:

450
171
168
—
Ü
2
275
4

[Kabul Edenler]
ADANA
Erol Çevikçe
tlter Çubukçu
Yılmaz Hocaoğlu
Mehmet Hulusi özkul
ADIYAMAN
Halil Ağar
Kemal Tabak
Abdurrahman Unsal
AFYONKARAHİSAR
Mehmet Rıza Çerçel
İbrahim Elmalı
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Cemil Erhan
Mir Babattan Yandumcı
AMASYA
Vehbi Meşhur
ANKARA
Muammer Alıcı
Kemal Ataman
Oğuz Aygün
M. Rauf Kandemir
I. Hakkı Köylüopu
îbnaMm Saffet Omay
Fikri Pehlivanlı
örideı Sav
îlyas Seçkin
Yusuf Ziya Yağcı
ANTALYA
Fahri ö z ç e l k
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Ekrem Sadi Erdeım
AYDIN
Behiiç Tozkoparan

1

BALIKESİR
Mustafa Kemal Alver
Cihat Bügehaaı
Ahmet İhsan Kırımlı
BİLECİK
Muzaffer Erdem
Mehmet Ergül
BİNGÖL
H. Celâlettin Ezman
BİTLİS
Abidin İnan Gaydalı
BOLU
Harun Aytaç
Müfit Bayraktar
BURDUR
Osman Aykul
BURSA
1 Emin Acar
Ali Elverdi
Mehmet Emekli
Halil Karaatlı
Kasım önadım
H. Suat Sungur
ÇANAKKALE
Osman Orhan Çaneri
Zekiye Gülsen
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Etem Eken
DENİZLİ
. Hüseyin Erçelik
DİYARBAKIR
Abdüllâtif Ensarioğlu
1 Reoai ÎSsîkıenderoğlu

Hallit Kahraman
Mahmut Uyanıüs
EDİRNE
llhami Ertem
İlhan Işût
Cevat Sayın
ELÂZIĞ
Rasim KüçüJkel
A. Orhan Senjemoğüu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Hasan Çetinkayıa
ERZURUM
Rasii'm OkİBÖü
Selçuk Erverdi
Zekâi Yaylalı
İsmail Hatokı Yıldırım
ESKİŞEHİR
j
Muırat Kâhyaoğlu
Orhan Oğuz
Niyazi Onal
GAZİANTEP
Mehmet Bozgeyik
Mustafa Güneş ,
GİRESUN
Mustafa Kemal Çüesda
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncer
Turgut Yücel
HAKKARİ
Mikail ttçin
HATAY
Sabri İnce
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Mustafa Cesur
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İÇEL '
Hikmet Baloğlu
Oral Mavioğlu
Süleyman Şimşek
İSTANBUL
Hasan Basri Akgiray
1. Fehom Cumalıoğiu
Vahit Yaşar Çalın
Süleyman Arif Emre
Mustafa Kara
Abdurrahman Köksaloğlu
Fatma Gülhis Mankut
Ali Nejat ölçen
M. Kâzım özeke
A. Doğan Öztunç
tlhami Sancar
Cemal Suer
Mehmet Emin Sungur
Hüsamettin Tiyanşan

Şükriye Top*
İhsan Toksan
Metin Tüzüıı
Engin Unsal
İZMİR
Kaya Bengisu
Âdil Demir
Yücel Dirik
Coşkun Karagözoğlu
Şinasi Osma
Cemal Tercan
Neccar Türkcan
KAHRAMANMARAŞ
Halit Evliya
Ahmet Tevfik Paksu
Mehmet Pamuk

M. Meclisi
KARS
Doğan Anaöh
Oemıil Ünail
KASTAMONU
Sabri Tığlı
KAYSERİ
Tufan Doğan Avşargil
Cemal öebecd
Hayrettin Nakilboğılu
Kâmil özsarıyıildıız
Mdhmet Yüceler
KIRKLARELİ
Tankut Akallin
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Sait Şayiam
KONYA
ismet Büyükyaylacı
Bahrd Dağdaş
Kemâlettin Gökakın
Hüseyiin Keçeli
Ali Köikbudak
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MALATYA
Mehmet Turhan Akyol
Hakkı Gökçe
Ahmet Karaaslan
MANİSA
Ahmet Balkan
Süleyman Çağlar
Mustafa Ok
Necmi özgür
MARDİN
Talât Oğuz
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Halil Dere
MUŞ
Tekin İleri Dikmen
NEVŞEHİR
Ragıp Ün er
NİĞDE
S. Yaşar Arıbaş
H. Avni Kafürmacıoğlu
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ORDU
Mustafa Kemal Gönül
SAKARYA
Nadir Lâtif İslâm
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Doğan Kitaplı
Hayati Savaşçı
İrfan Yankutan
SİİRT
Abdülbaki Cartı
SİNOP
Yalçın Oğuz
Tevfiik Mkret övet
SÎVA8
M. İhsan Karaçam
TEKİRDAĞ
Ömer Kahraman
TOKAT
Feyzulilalh Değerli
Ali Şevki Erek
Haydar Ulusoy

TRABZON
Ömer Çafcıroğlu
H. Kadri Eyüboğlu
Meihmet özgür
Ahmet Şener
URFA
Necmettin Cevheri
CelM Paydaş
UŞAK
Ahmet Yılmaz
YOZGAT
İhsan Arsılan
llhami Çetin
Ali Fuat Eyüpoğlu
Nediim Korkmaz
Ömer Lütfi Zararsız
ZONGULDAK
Ahmet Nihat Akın
Kemal Anadoıl
Otfhan Gön>cüoğlu
Mehmet Zeki Okur

(Çekinser)
SİVAS
Ahmet Arakan
[Geçersiz Oylar]
İÇEL
Çetin Yılmaz

AMASYA
Orhan Kayman

[Oya Katılmayanlar]
ADANA
Mehmet Can
Hasan Cerit
Osman Çıtırık
Selâhattin Kıhç (B.)
Battal Koksal
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğhı
Emin Bilen Tümer
Alparslan Türkeş (B.)
ADIYAMAN
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Süleyman Mutlu
Mete Tan (1. Ü.)
Şükrü Yüzbaşıoğlu

AĞRI
Rıza Poiat
Kerem Şahin
AMASYA
Hasan Bütüner
Hüsnü Oahit Koçikar
ANKARA "
Hüsameddin Akmumcu
Orhan Alp
Oğuzhan Asiltürk (B.)
Osman Oeran
Orhan Eren
M. Kemal Erkovan (B.)
Necdet Evliyagü
Mustafa İmirzalıoğlu
Oahit Kayra
İsmail Hakkı Ketenoğlu
Kâmil Kınikoğlu

Cevaıt önder
Hasan özçelîk
Ferdha Fatma öztürk
Sabaihattin Selek
H. Turgut Toker
ANTALYA
İhsan Ataöv
Deniz Bayfcal
Ömer Buyrukçu
AbdıurraJhâm Erdem
Faiz Şarlar
Remzi Yılmaz
ARTVİN
Turgut Altunkaya
AYDIN
İsa Ayhan
M. Şükrü Koç
Mutlu Menderes
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Nahit Menteşe (B.)
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet Akçeel
İlhan Aytelkin
Necati Cebe
İbrahim Behram Eker
Sadullah Usumi
Orhan Üretmen
BİNGÖL
Abdullah Bazencir
BİTLİS
Muhyettin Mutlu
BOLU
Ahmet Çakmak (Bşk. V.)
Kemal Demir (B.)
Abdi Özkök

M« Meclisi
BURDUR
Faik Kırbaşlı
Âli Sanlı
BURSA
Hasan Esat Işık
Cemal Külâhlı
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut!
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Murat Bayrak
Hasan Sever
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Nurettin Ok (B.)
ÇORUM
Cahit Angın
Yakup Çağlayan
Yasin Hatiboğlu
Kasım Parlar
İhsan Tombuş
Turhan Utku ,
DENİZLİ
Sami Arsian
Fuat Avcı
Rıza Gençoğlu
Hasan Korîkmazcan
Hiidai Oral
DİYARBAKIR
Hasan Değer
Bahattin Karakoç
Mahmut Kepoilu
EDİRNE
Veli Gülükan
ELAZIĞ
Atillâ Ataiâ
Ömer Naimi Barım
Hasan Buz
ERZİNCAN
Nurettin Karsu
ERZURUM
Yahya Akdağ
Rıfkı Danışman (B.)
Mehmet Fuat Fırat
Gıyasettin Karaca (B.)
Korkut Özal (B.)
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Ayşe Aliye Koksal
Seyfi Öztürk (B.)

18 . 1 . 1977

B : 33

GAZİANTEP
İbrahim Hortoğlu
imam Hüseyin İıucioğlu
Mehmet Özkaya Mehmet özmen
Yusuf öztürkmen
Orhan Tokuz
GİRESUN
Nizamettiriı Erfenıen
İbrahim Etem Kılıçoğh
Ha«san Vamık TeMn
M. Bmıin Turgutalp
Orhan Yıllamaz
GÜMÜŞHANE
M. Orhan Akkoyunlu
(Bşk. V.)
Mustafa Karaman
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Mehmet Sait Reşa
Mehmet Sönmez
Malik Yılman
Ali Yılmaz (t. Ü.)
İSPARTA
Süleyman Demirel
(Başbakan)
Yusuf Uysal
İÇEL
Nazım Baş
İbrahim Göktepe
Rasim Gürsoy
İSTANBUL
Hasan Aksay (B.)
Abdullah Baştürk
Servet Bayramoğlu
Sadettin Bilgiç
Orhan Bingit
Ferruh Bozbeyli
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Nilüfer Gürsoy
Necdet Ökmen
İlhan Özibay
Hüseyin özdemir
Osman özer
Musltafa Parlar
İsmail Hakkı Tekinel
Ali Topuz
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Necdet Uğur
Reşit Ülker
Halûk Ulunan
Cemil Yavaş
İZMİR
Talât Asal
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
Ali Naili Erdem (B.)
Yılmaz Ergenekon (B.)
Süleyman Genç
A. Kemal önder
Remzi özen
Orhan Demir Sorguç
ismail Taşlı
Mahmut Türkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
İsmet Ağaoğlu
Mehmet özdıal
Oğuz Söğütlü
Ali Zülfükârppu
KARS
Yasin Bozfkunt
Abdülkerim Doğru (B.)
Kemal Güven (Başkan)
Kemal Okyay
Hasan Yıildırım
KASTAMONU
Vecdi ilhan
Mehdi Kesildin
Sabri KesıMn
Hilmi öztürk
Hasan Tosyalı
KAYSERİ
Mehmet Altmışyedioğlv.
Turhan Feyzioğlu (B.)
Selçufk Imamoğflu
KIRKLARELİ
Mehmet Dedeoğflu
KIRŞEHİR
Mustafa Aksoy
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Sedat Aklay
İbrahim Akdoğan
Turan Güneş
Şevket Kazan (B.)
Sabri Yahşft
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KONYA
Reşat Atosoy
Mehmıet Oğuz Atalay
Şener Battal
Muzaffer Demirtaş
Necmettin Erbakan (B.)
Mustafa Kubilay îmer
M. Necatfi Kalaycıoğlu
özer ölçmen
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Ablum
(B.)
Ahmet Haşim Benli
H. Cavit Erdemir
İlhan Ersoy
Mehmet Ersoy
MALATYA
Mehmet Delikaya
Hüseyin Deniz
Celâl Ünver
MANİSA
Veli Bakirli
Hilmi Okçu
M. Gündüz Sevilgen
önol Sakar
Süleyman Tımıcel
Hasan Zen'gin
MARDİN
Fehim Adak (B.)
tb rahim Aysoy
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Adnan Akarca (t.)
Ahmet Buldanlı Ünat Demir
Ali Döğerli
MUŞ
Ahmet Haraıdi Çelebi
Kasım Emre
NEVŞEHİR
Mehmet Sabri Dörtkol
Mehmet Zeki Teikiner
NİĞDE
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.)
Haydar Özalp
Azmi Yavuzalp

M, Meclisi
ORDU
Ata Bodur
Memduh Ekşi (Bşk. V.) Ferda GHiley
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
Senai Yazıcı
RİZE
/"\
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0. Yılmaz Karaosmanoğlu
Sami Kumbasar
Sudî Reşat Saruhan
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
Kenan Durukan
M. Vedat önsal
İsmail Müftüoğlu (B.)
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SAMSUN
Ali Acar
Fahri Direr
Mustafa Dağıstanlı
Ilyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Hilmi Türkmen
Fuat Uysal
SİİRT
tdris Arıkan
Mehmet Nebîl Oktay
Abdülkerim Zilân
SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Enver Akova
N. Nazif Arslaın
Vahit Bozatlı
Ahmet Dmrakoğilu
Ekrem Kangal
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Vahdettin Karaçorlu
Mustafa Timisi
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Halil Başol (B.)
Ntihan îlgürj
TOKAT
Hüseyin Abbas
öevat Atılgan
ismail Hakkı Biriler
A l Kurt
TRABZON
Âdil AH Oinett
Ekrem Difomen
Lütfi Köktaş
TUNCELİ
Nihat Saltılk .
Süleyman Yıldırım
URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak

[Açık Üy elikler\
1
1
1
1

Aydın
Kars
Ordu
Trabzon
Yekûn
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Mustafa Kılıç
Halil Millî
Abdülkadqr öncel
UŞAK
Orhan Dengiz
Kadir özpak
VAN
ihsan BedMıauoğıu
Muslin Görtentaş
Kinyas Kartal
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
Mustafa Asri Ünsür
ZONGULDAK
Zekâi Altmay
Sebati Ataman
Bülent Ecevit
Fevzi Fırat
Cahüt Karakaş

Millet Meclisi

GÜNDEMI
33 !NCÜ BİRLEŞİM
18 . 1 . 1977 Sah
Saat : 15.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Türkiye Cumhuriyetti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardmılaşma An' taşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12. 5 .1976)
X 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
X 3. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım. Orman ve Köy İsleri. Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Say*,ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ
RÜŞMELBR
1. — tçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraaı
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20)
2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mîllet

Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
ge- HO/21)
3. — Urfa* Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini
saptamak amacıyle, Anayasanın' 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/22)
4. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23)
5. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
13 arkadaşının. Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddi»
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24)
6. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının. çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedibirîeri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mîllet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26)
8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kayfoını önlemek için ge-

relkü tedbirleri saptamak amacryle, Anayasanın 88 nci,
Miîet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/27)
9. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Miskin
önergesi. (10/28)
10. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula- rmda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4)
11. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29)
12. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup
olmadığını tespit etmek amacryle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31)
14. — Demokratik Parti Grupu Başkan vekilleri
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etküerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32)
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/33)
16. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nei, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34)
17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/35)
18. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36)
19. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37)
20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yalhya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve
İnşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesıij (10/38)
21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9^
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya-

sama 88 nci, Müet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39)
22. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyaranca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40)
23. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anıayasall düzeni yok etmek isteyen iç ve
d ş etkenlerle atoaoak tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına üşkin önergesi. (10/41)
24. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin örgülttenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42)
25. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen
ilkelere
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/43)
26. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir
sarsın/tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/44)
27. — 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 olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, MÜlet Meclisi İçtüzüğünün^
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına iişkin önergesi, (10/45)

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 aırkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine-*
macıihğmın sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis
Araştırması açılmasına iişkin
önergesi,
(10/46)
29. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına
daha etkıii bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
noi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmaısına ilişkin önergesi. (10/47)
30. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve
aıtamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Miiet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/48)
31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/49)
32. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/50)
33. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdfe
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek'
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-deUeri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/51)'
34. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, muştaki karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının
siyasî amaçlarla i! emrine bağlanmasının doğuraca-

ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
HO/52)
35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9
arkadaşının, zeytin zararlıları i e savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poitikaiarının üretici
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Mecİsd İçtüzüğünün 102 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53)
36. — 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, Milet Meclisi
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54)
37. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişfcin öner
gesi. (10/55)
38. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar; konusunda, Anayasa
nın 88 noi, Milet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5)
39. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama
işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi.
(8/6)
40. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57)

41. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığımı saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/58)
42. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
iişkin önergesi. (10/59)
43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61)
44. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62)
45. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi.
(10/63)
46. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
1
03 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi.; (10/64)
47. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle,
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Anayasamın 88 ııoi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıılmasıma ilişkin önergesi. (10/65)
48. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve liınyilt
yataklarımın rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66)
49. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67)
50. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68)
51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek'^ ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/69)
52. — Malatya Milletvekili Celâl 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 Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70")
53. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71)
54. — Manka Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73)

55. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74)
56. — Ankara Milletvekili Cevat önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)
57. — 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 amacıyte, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76)
58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77)
59. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/78)
60. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nm 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80)
61. — içel MiMetvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi lçtüzü
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81)
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62. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında 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)
63. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde ©grenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/7)
64. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8)
65. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83)
66. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin
önergesi. (10/84)
67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85).
68. — Demokratik Parti Millet MecM Grup
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında
me^uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86)
69. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konulunda,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bh Genei Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9)
70. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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 içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87)
71. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88)
72. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememeainin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89)
73. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/90)
74. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/91)
75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92)
76. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak

amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Me;lisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93)
77. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim
sorununun
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması acıtmasına
ilişkin önergesi. (10/94)
78. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/95)
79. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12
arkadaşının, halk katılım payları ile 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)
80. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97)
81. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98)
82. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği
vergi 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)
83. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırrtiâsı açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100)
84. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşın sol işbirliğinin
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meelis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101)
85. — Rize Milletvekili Sami Kum basar ve 11
arkadaşının, Millî • Çay Politikasının saptanması
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102)
86. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci*
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/103)
87. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 100 ve 101 nei maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10)
88. — 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104)
89. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan ve
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik
Akademisinde yoğun hale «elen öğrenci olaylarının
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/105)
90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü ve 9
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle,

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecfis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106)
91. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107)
92. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve
9 arkadaşının Bor tuzlan konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108)
93. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109)
94. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/110)
95. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin
önergesi.
(10/111)
96. — İzmir Milletvekili Neccar 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)
97. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün i 02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113)

98. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10
arkadaşının, ANT - BÎRLÎK'in uğradığı zararları ve
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114)
99. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11)
100. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115)
101. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı,
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/116)
102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117)
103. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118)
104. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119)
105. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9
arkadaşının. Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde meylana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/120)

9—
106. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırlan içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121)
107. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122)
108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123)
109. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124)
110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri,
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125)
111. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/126)
112. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık
nedenleri i!e üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127)
113. — Afypnkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açilmasma ilişkin önergesi. (10/128)
114. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10
arkadaşının, Orman içi köylerinin s<rjnlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,

| Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca ıbîr Mecls Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129)
115. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130)
I " 116. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine ' verilen tütün avansının
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/133)
117. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka. daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebepI lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mii'îec
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132)
118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133)
119. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134)
120. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen
deprem doiayısıyle yurt içlinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/135)
121. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarım saptaI mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)

— 10 122. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konıulannda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarmca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi. (8/12)
123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137)
124. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/138)
125. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139)
126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis "Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140)
127. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/141)
128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanm 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142)
129. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9
a^ikadaşının, İstanbul Belediyesi hakkında Anaya

sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iılişJkin önergesi. (10/143)
130. — Kütahya Milletvekili A Haşim Benli ve
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144)
131. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer telislerinin işletmeye açılmasındaki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145)
132. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/67) (*)
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*)
3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin,
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28)
4. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in,
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/41)
6. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54)
(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

11 7. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu i
21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
önergesi. (6/66)
soru önergesi. (6/96)
8. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su
22. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in,
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
«Türic Yükseltme Cemiıyeıtb nin adını değiştirmesline
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru
soru önergesi. (6/116) (*)
önergesi. (6/99)
,«al
9. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj ;
23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına
sözlü soru önergesi. (6/75)
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104)
10. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
24. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
kanından sözlü soru önergesi. (6/76)
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan
11. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
sözlü soru önergesi. (6/105)
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe
önergesi. (6/78)
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
12. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
gesi. (6/108)
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili
26. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî
sözlü soru önergesi. (6/79)
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109)
13. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin
27. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in,
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82)
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin
14. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110)
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
28. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk
kandan sözlü soru önergesi. (6/84)
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet
15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111)
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü
29. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
soru önergesi. (6/85)
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü
16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
soru önergesi. (6/134) (*)
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
önergesi. (6/87)
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu
17. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, mer
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114)
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
(6/89)
Bozkurt
rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî
18.. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
Eğitim
Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/115)
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90)
32. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Ağaoğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
19, — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın,
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
önergesi. (6/137) (*)
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
20. — Muğla Milletvekili
Vakıf gayrimenkullere ilişkin
soru önergesi, (6/94)

Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakandan sözlü

33. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119)
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34. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in,
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/120)
35. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/122)
36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*)
37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*)
38. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın,
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/124)
39. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in,
zeytin güvesi mücadelesine »lişkin Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125)
40. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128)
41. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
fürk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/130)
42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131)

ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tini Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*)
47. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Denıirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/139)
48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (u/\40)
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142)
50. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/160) (*)
51. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/147)
52. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/154)
53. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigerta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155)

43. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin Köy
İşleri Bakanından, sözlü soru önergesi. (6/133)

54. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
1974 yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157)

44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*)

55. — Muğla Milletvekili Ahmet
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna
bakandan sözlü seru önergesi. (6/158)

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/136)

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/162)

46. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği

57. ^— Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın,
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli

Buldanlı'nın,
ilişkin Baş
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bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163)
5 8 . — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165)
59. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/167)
60. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/168)
61. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170)
62. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/172)
63: — Kocaeli Milletvekilli İbrahim Aikdoğam'ın,
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173)
64. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın,
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/178) (*)

pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*)
71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179)
72. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in,
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180)
73. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu
üyelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*)
74. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182)
75. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/185)
76. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğlu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197)

m
77. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*)
78. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanıkın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi
(6/199) (*)
79. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)

65. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174)
66. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un,
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175)
67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176)

80. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'
un. Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188)

68. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, işsizliğin -ÖHİenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*)
69. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın,
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/190) (*)

81. — 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)
82. —. Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun,
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*)

70. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın

83. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama-
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lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*)
84. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*)
85. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)
86. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in,
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/209) (*)
87. —• Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın,
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H.
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/210) (*)
88. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evliya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından
'bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/191)
89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu Gene! Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192)
90. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğiu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/195)
91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerinle ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/196)
92. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun,
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî
örgütlere
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/1223) (*)
93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in,
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözM sora öner
gesi. (6/224) (*)
94. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in,
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/225) (*)
95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kamından sözlü soru önergesi. (6/226) (*)
96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya

pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/227) (*)
97. — Aydın^ Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)
98. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık
taban fiyatına iliişkıin Ticaret ve Gıda - Tarım ve
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi.
(6/200)
99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT eski Genel Müdürüyle igili Danıştay kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201)
100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*)
101. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözü soru önergesi.
(6/230) (*)
102. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un,
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş,
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/231) (*)
103. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık
Bakanı Fehirn Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki
sözlerine iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/232) (*)
104. -— Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafcan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî
Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*)
105. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205)
106. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüTün, Evlenen bayan öğratmenlerin nakillerine
ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/206)
107. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay
üne atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*)
108. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çeşiti sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*)
109. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki issizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/236) (*)
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110. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâletfcin Ezman'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulumdan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/211)
111. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî
Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi^ (6/237) (*)
112. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/238) (*)
•113. — Balıkesir Milletvekili, Necati Cebe'nin,
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*)
114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan
Türk öğrenoilerline ilişkin MÜUÎ Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/212)
115. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in,
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen
d H. P.li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/213)
116. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi*
(6/241) (*)
. 117. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergsi. (6/243) (*)
118. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/244) (*)
119. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*)
120. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/246) (*)
121. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*)
122. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/248) (•)
123. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın,
Sakarya Milî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ

retmenlere ilişkin Başbakan ve Milî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*)
124. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargilln, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Milî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*)
125. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi,- (6/25!) (*)
126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine
ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214)
127. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve
lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/252) (*)
128. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alman korunma
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/215)
129. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun,
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/253) (*)
130. ^ Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun,
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şeilefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü toru önergesi. (6/254) (*)
131. ^- Hatay Milletvekili Malik Yılman'm,
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*)
132. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm,
Düziçd Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi, (6/256) (*)
133. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/257) (*)
134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
.soru önergesi. (6/258) (*)
135. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın,
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na-*
kilerine iişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/259) (*)
136. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün,
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/260) (*)
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137. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Deneme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Mim Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/261) (*)
138. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nateilerdnıe diskin Mdllî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*)
139. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
tayin ve nakdilerle saldırıyla uğrayan öğretmenlere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/263) (*)
140. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
eylemi öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/264) (*)
141. — Burdur Milletvekili AK Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*)
142. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266)
(*)
143. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)
144. -«- îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*)
145. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'm, Ortak
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi. (6/272) (*)
146. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâroğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim,
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/216)
147. — Sivas Milletvekili Mustafa Tim'isi'nin,
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217)
148. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun,
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve
işkence yapıldığı iddialarına ilişkim Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218)
149. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var)
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/273) (*)
150. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu'nım, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*)

151. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un,
Yahya Demirel'in askerliğine 'ikicin Başbakandan
îözlü soru önergesi. (6/275) (*)
152. — Muğla MiUetvekili Halil Dere'nin, Alman- *
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapılaoak sözlü sınava ilişkin Milî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/276) (*)
153. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*)
154. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219)
155. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/278) (*)
156. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/279) (*)
157. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*)
158. — îstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in,
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)
159. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/281) (*)
160. — Konya Milletvekili
Ali Kökbudak'ın,
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2,82) (*)
161. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*)
162. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in,
28 . 10 , 1975 günü bas»" j verdiği demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*)
163. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı'nın,
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*)
164. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*)
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165. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*)
166. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in,
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin MiDî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*)
167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Borçka Ticaret Lisesîndeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*)
168. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/291) (*)
169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'ninv Gazi
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*)
170. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/221)
171. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 31.3.1975
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*)
172. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar
genel idare teşkilâtında yapıla» tayin ve nakillerle
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/295) (*)
173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAYKUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296)
174. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*)
175. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan AvşargıTin, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/298) (*)

176. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın,
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, >
(6/299) (*)
177. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakam ve
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi
(6/240)
178. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka»
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*)
179. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*)
180. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'm,
Sürt İli ve bazı ilçelerinim öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.;
(6/302) (*)
181. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel'Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/303) (*)
182. — İstanbul Milletvekili Orhan Birğit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/304) (*)
183. —- Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*)
184. — Afyonkarahisar
Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas*
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307)
185. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesdj
(6/308) (*)
186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında,
Damştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/309) (*)
187. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi, (6/300) (*)

188. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya
ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/310)' (*)
189. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/314) (*)
190. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*)
191. — Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*)
192. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın,
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/317) (*)
193. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
16/318) (*)
194. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*)
195. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçektirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/311) (*)
196. — Afyorikarahisar Milletvekili Süleyman
Mutîu'nun,
İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*)
197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*)
198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/326) (*)
199. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden
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çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*)

Bakanın

200. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*)
201. — 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) (*)
202. — 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) (*)
203. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*)
204. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın,
Devlet Opera ve Balssi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/332) (*)
205. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/269)
206. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini
kötüye kullandıkları
iddialarına ilişkin Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*)
207. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutîu'nun,
Şevket
Demirel'in, özel kuruluşlarda
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına
ilişkin Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*)
208. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*)
209. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/338) (*)
210. — 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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211. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/34-0) (*)
212. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/343) (*)
213. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P.
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/345) (*)
214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınırına geçen öğrencilerin
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü
seru önergesi. (6/346) (*)
215. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları \a ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözü soru önergesi. (6/320) (*)
216. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/321) (*)
217. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*)
218. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın,
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*)
219. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322)
220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*)
221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSl'nin 1976
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*)
222. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Çiftefer ilköğretim Müdürlüğüne atanan kiişi-

nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/356) (*)
223. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*)
224. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın,
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*)
225. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*)
226. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin,
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*)
227. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*)
228. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/366) (*)
229. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in,
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engelienmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374)
(*)
230. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın,
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*)
231. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespitli
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*•)
232. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975
yılı küttü pamuk taban- fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*)
233. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*)
234. — Bolu Milfetvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte
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245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği i
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*)
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
235. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368)
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ
246. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
sözlü soru önergesi. (6/380) (*)
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
236. — îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret
dan sözlü soru önergesi. (6/369)
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü
247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
soru önergesi. (6/381) (*)
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk.
237. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine
önergesi. (6/370)
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/382) (•)
248. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin
238. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu'
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371)
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
249. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*)
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi.
239. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
(6/372)
kümetin 'kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan
250. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
kazalarının
önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
İçişleri
Bakanından
sözlü som önergesi. (6/392) (*)
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/384) (*)
251. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul
kitaplarında yapüan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim
240. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 1975 Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393)
(*)
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
252. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hak
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*)
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*)
241. — Muğla M'illettvdkili Halil Dere'nin,
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/389) (*)

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/396) (*)N

242. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*)

254. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in,
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/397) (*)

243. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391)
(*)
244. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin
Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/386) (*)

255. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,
(6/398) (*)
256. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un,
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/399) (*)
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257. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in,
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Mil! EğiDim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/400) (*)
258. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan önkayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü som önergesi (6/402) (»)
259. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1975 1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru Önergesi. (6/403) (*)
260. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Eğitim
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/404) (*)
261 — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, A.nkara'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*)
262. — İçel Milletvelkili Çetin Yılmaz'ın, İsitanbul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan
sözlü soru önergesi. (6/406) (*)
263. — 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) (*)
264. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*)
265. — Haitay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*)
266. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun,
tçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411)
(*)
267. — Muğla Milletvekili Haldi Dere'nin, işini
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/412) (*)

268. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/373)
269. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*)
270. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet
istatistik Enstitüsünde bazı memurların' dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba-.
kanından sözlü soru önergesi. (6/387)
271. — İçel Milletvelkili Çetin Yıtmaz'ın, Alman
Sanayicileri Birliğinin Türkiye'ye yaptığı ziyarete
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/414) (*)
272. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin,
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/415) (*)
273. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere Mşjkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/395)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 1. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. (1/11)
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976)
X 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile,
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ye 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, C. Senatosu
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu üe 4 arkadaşının,
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının,
C. Senatosuv Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili
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Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının,
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok'
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136.
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 : 1 6 . 6 . 1976)
3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın,
1803 sayılı Kanunun 15 nci raadd*sin:n (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalei
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi : 1 6 . 6 . 1976)
4. — Afyonkarabisar Milletvekili Mete Tan
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekilli Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi vt
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
lan. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976)
X 5. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşiı
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rina 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 6. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşımn, 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)

X 7. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi
Nâzım înebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102,
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi,:
22 . $ . 1976)
8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341)
(Dağıtıma tarihi : 18 . 5 . 1976)
9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976)
10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hakKinda kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
lısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976)
11. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976)
X 12. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile
Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 8 arkadaşının,
fslâmî İlimler AKademileri kanun tedifleri ve Millî
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492,
V499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 , 7._1976)
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X 13. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması nak
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapJma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı
204 ve 204*0 1 nai ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975:
14 . 6 . 1976)
14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat
bakıcılarına ve kondofctör, narelket memuru, gardofren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fılkralar eklen
mesi, trakfkmda kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma v* Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976)
X 15. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) pağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977)

1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454)
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 . 1976)
18. — Aydın Milletvekili İsmet Sezginin, ibra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Cirifin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi :
9 . 7 . 1976)
19. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'
in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S,
Sayısı : 419) Pağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976)
20. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma
tarihi : 9 . 6 . 1976)

'16. — Afyonkarahi'sar Milletvekili Ali İhsan 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 arkdaşınm 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)

X 22. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta<
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-)
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi :
29 . 6 . 1976)

17. — Ordu Milletvekili Memdüh 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

23, — Sivas Milletvekili Elkrem Kangal ile ls«
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen*

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtü/.ü&ün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496)
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976)
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386)
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976)
24. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve îçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı :
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 . 1976)
X 25. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın,
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976)
26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergüî'ün, Parlamento
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976)
X 27. — Tekel' Kurumu kuruluş kanunu tasarısı
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976)
X 28. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma
tarihi : 29 . 6 . 1976)
29. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976)
30. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları.
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi :
1 - 6 . 6 . 1975)

31. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi :
20 . 4 . 1976)
32. — 1 Mart ,1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976)
33. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355,
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975)
X 34. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması lıakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisli S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975)
35. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi :
3 . 7 . 1975)
36. — İstanbul Milletivekili Engin Ünsal'ın, 275
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216)
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975)
37. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 275
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek^
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu.
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi :'• 3.7.1975)
38. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi :
4 , 7 , 1975)
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X 47. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'
39. — Biledik MMetveklöi Mehmet Ergül'ün, Şer- j
betçiatu Ziraatı Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve II nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüKöy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı :
I ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976)
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi :
40. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile- I 19 . 4 . 1976)
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve îçtü- II
X 48. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner- II Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : I hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu.
19.3.1976)
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976)
49. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu41. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 I
I
nanlara
verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti- II maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra->
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
porları. (T/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi :
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256)
20 . 4 . 1976)
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976)
42. — Adıyaman MM'letvekili Kemal Tabak ile
Afyonkaratear Milletvekili Mete Tan'in, 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 50. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı r
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976)

X 43. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk
X 51. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu- I
I Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağatma tarihi:
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü- I
27 . 4 . 1976)
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
X 52. — İzmir Milletvekili 'Neccar Türkcan ile
gesi. (2/415) (Ş. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi :
Kaya
Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
26 . 3 . 1976)
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
44. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi :
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor- II 3 . 5 . 1976)
lan. (2/56) (S. Sayısı : 2S0) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) I
,53. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
45. — Aydın Milletvekili Nalhit Menteşe ve 2 ar
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun. 13 ncü mad
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu I maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181)
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976)
tarihi : 5 . 5 . 1976)
46. — İstanbul MMeüvekdli Mehmet Emin Sungur
54. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in,
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde- i 45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976)
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976)
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55. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı :
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976)
56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu israfil 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)
57. — 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 58. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dâir kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tan'hi :
18 . 5 . 1976)
59. — Kütahya Milletvekili ilhan 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 toklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976)
60. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı.ıda kanun teklifi
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404)
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976)
61. — Giresun Milletvekili Onhan Yılmaz'ın,
13(80 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi :
18.5.1976)
62. — 222 sayılı 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 saydı ilköğretim 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)
63. — 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 64. — 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)
65. — Sivas Miletveki'li Ahmet Durakoğlu'nun,
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 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)
66. — 1974 yılınlda 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)
67. — 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)
68. — 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)
69. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi :
9 . 6 . 1976)
70. — Konya Millettvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 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)
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71. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve j Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun,
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302,
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirincı
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976)
tüzüğün 38 ncî maddesi uyarınca gündeme alınma
77. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un,
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi :
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
11.6.1976)
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki
72. — tstanlbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun- I teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586)
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976)
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
78. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma
ve
Eğitim
Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
tarihleri : 3 . 7 . 1974,11 . 6 . 1976)
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
X 73. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
dur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Gediz, Burdur,
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina I tarihi : 29 . 6 . 1976)
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici
X 79. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atamuaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı :
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu
380) (Dağıtma, tarihi : 29 , 6 . 1976)
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının,
80. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde ek
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili
. gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497,
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi
<2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976)
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık
74. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları. (1/303,
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek | 2/324) (S. Sayısı : 384) Pağıtma tarihi : 1.7.1976)
maddeler eklenmeline dair kanun tasarısı ve içtüzü
81. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
8
nci
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi :
tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353)
22 . 6 . 1976)
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976)
75. - - Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250
82. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Sisayılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
lâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
nun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
gün'deme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376)
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976)
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu
X 76. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in,

Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284,
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976,
8 , 7 . 1976)
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83. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389)
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976)
X 84. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başta giderleri hakkındaki
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388)
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976)
85. — Malatya Miletvekili Ahmet Karaaslan
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma
tarihi : 9 . 7 . 1976)
86. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün,
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kânuna bazı
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı :
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976)
87. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612)
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976)
88. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili îlham'i Ertem'in, Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci madd.es'
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976)
89. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205

ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976,
11 . 11 . 1976)
X 90. — Kocaeli Milletvekili İbralhim Akdoğan
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı :
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976)
X 91. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 1 i . 1976)
X 92. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyaranca gündeme
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma
tarihi : 11 . 11 . 1976)
X 93. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi
ve İçtüzüğün 38 noi maddesi gereğince gündeme
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976)
94. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile •
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyaranca gündeme alınma
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi :
11 . 11 . 1976)
95. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S, Sayısı : 403)
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976)
96. — Diyarbakır Milletvelkili Bahattün Karakoç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89,
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında karnın teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976)
X 97. — Ordu Milletvekili Memduh E'kşi'nin, Ordu
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 , 1976)

98. — Bolu Miietvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık
Yasası teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406)
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976)
99. — îstaribul Milletvekili H. Basri Akkiray ile
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve içtüzüğün
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976)
100. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 , 11 . 1976)
X 101. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, içişleri,
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi :
25.11 .1976)
102. — Diyarbakır Milletvekilli Bahattin Karakoç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi :
25.11 .1976)
X 103. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sa'bahattin
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi.
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7 . 12.1976)
X 104. —Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin
kanun tasarısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412)
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976)
X 105. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı :
413) (Dağıtma tarihi: 13 , 12 . 1976)
106. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12
arkadaşının, Milli hizmetlerin dengeli dağılımı hak-

l kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi
I uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa'• yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 2 . 1976)
S
107. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan
! ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler-.
İ den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve
I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 12 , 1976)
108. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'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 İçtüzüğün 38 nci maddesi
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa-:
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976)
109. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi, (2/116, 2/549) (S<
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 , 1976)
110. — Nevşehir Milletvekili M. Safori Dörtkol ve
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı :
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976)
111. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/687)
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977)
X 112. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un,
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniversitesi açılmasına dair
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca
gündeme alınma önergesi. (1/611) (S. Sayısı : 423)
(Dağıtma tarihi: 4 .1 . 1977)
113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz
hava kanunu tekifi ve İçtüzüğün 38 ncd maddesi uya
rında gündeme alınma önergesi, (2/22) (S, Sayısı: '424)
(Dağıtma tarihi : 4 ,1 ,1977)
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X 114. — Trabzon Miietlvekili Ahmet Şener'in,
sağlık kurum ve kuruluşlarımda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alanıma önergesi. (2/702)
(S. Sayısı : 425) (DağıUma tarihi : 4 . 1 . 1977)
115. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca . Seçilen
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C.
Emekli Sandığı Kanunun 68 nci maddesüne 2 fıkra eklenlmesinıe dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad*
İdesi uyarınca gündemle alınma önerigesi. (2/624) (S.
Sayısı: 426) (Dağıltma tarihi: 4.1.1977)
ilil'6. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240,
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977)
117. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 , 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta-

dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
10 . 1 . 1977)
118. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
10 . 1 . 1977)
X 119. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490)
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 , 1 . 1977)
120. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, 6570
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/665)
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977)
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Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ile Cumhurbaşkanınca
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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 2 Haziran 1972 tarihli ve 120 - 704 sayılı yazınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul oluııluğu bildirilen 1591 numaralı Kanunu, ekli gerekçe
de belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
G E R E K Ç E
1. Meuıteketimizde insangücü eğitimi ve istihdamı bakımından büyük bir önem taşıyan çırak, kalfa ve
ustalık konusunu şümullü bir temele istinat ettirmek ve hukukî bir kaynağa sahip kılmak maksadıyle ele
alınan 1591 sayılı Kanun, yıllarca önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat ilgili kuruluşla
rın üzerinde anlaşıp Hükümet bünyesinde mutabakat sağlanamadığı İçin Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tikal eCtinüBememıiş olan bür taslarının mtiMötveikiieıi tarafından teklifi üzerine çıkarılmış bulunmaktadır.
Bu sebeple; konusunda ilk çıkan kanun olmasına ve adı genellik taşımasına rağmen, kapsamı, daha bi
rindi maddesdnden itibaren çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin ancak bir kısmına hitap etmekte ve kalkınma
planı ile icra programlarında belirtilmiş olan genel ihtiyacı karşılamamaktadır.
Ayrıca; öngördüğü işyerleri bakımından tam ve kesin bir açıklığa haiz olmayıp daha ziyade işverenleri
korumaktadır.
Bunun için; anlaşılmasında tereddütler yaratacağı, uygulanmasında güçlüklere uğrayacağı ve eğitim ile is
tihdam arasındaki dengeyi de sağlayamayacağı kanaatini vermektedir.
2. 1591 sayılı Kanunun birçok esasları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürütme görevine ve idare
düzenine, eşitliğe, bilim ve sanat hürriyetine, çalışmaya, sosyal adalete, sosyal güvenliğe ve öğrenime ait hak
ve ödevler ile Kalkınma Planının bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesi hususundaki Hukuk Devleti
esaslarına aykırıdır. Ve diğer bazı kanunların esasları ile de çelişmektedir.
3. Mezkûr kanun; bu sakıncalarından başka, vücuda getirdiği çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin işletil
mesine ve eğitimine müteallik malî külfetleri, işverenleri hesaba katmadan yalnız Devlete yüklemektedir.

N E T t C E
1591 sayılı Kanunun çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bütün müzakerelerin zabıt
ları ile ilgili bazı kuruluşlarımızın ve konu üzerinde bilgili ve yetkili şahısların da mütalaaları alınmak sure
tiyle tespit edilen ve yukarıda genel olarak belirtilen uyarsızlık, yetersizlik ve uygulama güçlük ve bütçe
külfetlerinin giderilerek olgunlaştırılması için; mezkûr kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü
maddesi gereğince bir 'kere daha görüşülmesini lüzumlu gördüm.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı

_ 2 —
Bütçe Plan Komisyonu Rapora
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : lfll
Karar No. : 126

3,6,

1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan «Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu tasarısı ve Cumhurbaşkanlığınca bir
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi» Maliye, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları temsilcilerinin de
hazır bulunduğu oturumda incelendi, görüşüldü:
Yüce Meclislerden geçerek 1591 numaralı Kanun olarak Cumhurbaşkanlığının onayına sunulan kanun
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.
Komisyonumuz, Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesi ışığı altında kanunu tekrar ele alarak gö
rüşmelere başlamış, ancak Meclislerden geçen eskli metnin muihafazasını uygun görerek kanun metnirii aynen
kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı He arz olunur.
Başkan
Aydın
İsmet Sezgin

Başkan V.;
Adıyaman
Abdurrahman Unsal

Sözcü
Gümüşhane
Turgut Yücel

Kâtip
Elâzığ
Hasan Buz

Ankara
H. Turgut Toker

Bursa
H. Suat Sungur

Eskişehir
M. İsmet Angı

îçel
İbrahim Göktepe

istanbul
Servet Bayramoğlu

İzmir
Yücel Dirik

Kayseri
Cemal Cebeci

Kocaeli
Sedat Akay

Kütahya
İlhan Ersoy

Manisa
Gündüz Sevilgen

Niğde
Haydar Özalp

Tokat
Hüseyin Abbas
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KANUN METNİ
ÇIRAK, KALFA VE USTALIK KANUNU

Kanun No. : 1591

Kabul tarihi : 29 . 5 .1972

MADDE 1. — Bu kanun 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri ile 5590 sayılı Kanuna $öre kurul
muş olan meslekî teşekküllere kayıtlı 15 ve daha as işçi çalıştıran işyerlerine ve bu işyerlerinde
çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanır.
MADDE 2. — Çıraklık Kurulu bu kanun kapsamına alınacak veya çıkarılacak mahal ve sanat
lar hakkında karar verir. Bu karar Millî Eğitim Bakanlığınca ilân edildikten sonra uygulanır.
Kanun kapsamı ile ilgili uygulamadan doğacak tereddüt ve anlaşmadıklar, meslek kolunun bağlı
olduğu teşekkülün mütalâası alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır. Lü
zum ve zaruret 'halinde Millî Eğitim Bakanlığı konuyu Çıraklık Kuruluna da götürebilir.
Kanun kapsamında bulunan veya yeniden alınacak olan bir işyerinde, (kanunda belirtilen diğer
şartlardan başka en az bir ustanın bulunması veya işyeri sahibi veyahut vekilinin bizzat usta ola
rak çalışması zorunludur.
MADDE 3. — Bu kanuna göre çırak çalıştırmak istiyen işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi
alacağı çırak adayları için Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesine 7 işgünü içinde bilgi vermekle
yükümlüdür.
MADDE 4. — Bu kanuna tabi bir sanatı, o sanat için düzenlenen teorik ve pratik öğrenim prog
ramına göre o işyerinde öğrenmek amacı ilo bir çıraklık sözleşmesi ile bir işyeri sahibinin
hizmetine giren kimseye çırak denir. Ancak, aynı maksatla veli veya vasisinin yanında çalışanlar
dan çıraklık sözleşmesi aranmaz.
MADDE 5. — 1. Çırak olabilmek için, aşağıdaki nitelikleri ve şartları taşımak gerekmekte
dir.
a) En az ilköğrenimini bitirmek,
b) 12 yaşından küçük 18 yaşından büyük olmamak,
e) Seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak,
2. Bâzı sanatlara alınacak çıraklarda aranacak en küçük yaşlarla en az öğrenim dereceleri
Çıraklık Kurulunca tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığınca ilân olunur.
3. Çıraklık bir öğrenim dönemi olduğundan ilköğrenimini bitirmiyen ve fakat seçtiği sana
tın gerektirdiği kabiliyetleri haiz bulunan kimseler, mahallî çıraklık eğitimi komitesinin muvafa
kati ile çırak olarak alınır, ancak bu gibilerinin kalfalık imtihanına girebilmeleri için çıraklık süre
since okur - yazar olmaları şarttır.
MADDE 6. — Her sanatta çıraklık, süresinin ne kadar olacağı Çıraklık Kurulunun
alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca tespit ve ilân olunur.

mütalâası

MADDE 7. — Çıraklık süresinin muntazaman ve aralıksız olarak tamamlanması esastır. Çıra
ğın muteber ve gerçek sebeplerle bir yıl içindeki devamsızlığı 30 iş gününden fazla olduğu takdir
de, fazlası çıraklık süresine eklenir.
MADDE 8. — Çırağın bu kanuna göre çırak olmadan önce sanatı ile ilgili olarak elde ettiği
bilgi ve tecrübe/ zaman itibariyle Çıraklık Eğitimi Komitesi tarafından değerlendirilerek bu müd
det çıraklık süresinden indirilebilir.
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL JİTTİĞt METlN
Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu

MADDE 1. — Kanun

metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Kanun

metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Kanun

metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Kanun

metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Kanun

metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Kanun

metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Kanun

metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Kanun

metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 9. — Çıraklığa bir tecrübe devresi ile başlanır. Bu devre sanatın özelliklerine göre
1 aydan az 2 aydan fazla olamaz. Bu süre içinde taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki
Çıraklık Eğitimi Komitesine önceden bildirmek şartı ile ihbarsız ve tazminatsız olarak feshede
bilirler. Tecrübe devresinin sona ermesi üzerine Çıraklık Sözleşmesi kesinleşir ve bu devre çırak
lık süresinden sayılır.
MADDE 10. — Çırak olmak istiyenlerin müracaat, seçim ve işe alınmaları ile ilgili işlemlerin
ve lüzumlu belgelerin ne olacağı, çırağa sanatını öğretmekle görevli ustaların yapacakları öğreti
min usul ve tekniğini öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile kısa süreli kursların açılması, bu
kurslara ait programların düzenlenmesi, Çıraklık Sözleşmesinin şekil ve muhtevası ve tanzim
tarzı Çıraklık Kurulunca hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilecek bir yönetmelikte
gösterilir.
MADDE 11. — Bu kanunda belirtilen esaslar dairesinde tertilbolunan imtihanlarda başarı
gösterip ustalık ehliyetnamesini haiz usta çalıştır mıyan veya aynı niteliği fcaşımıyan işyeri sahibi
veya kanuni temsilcisi çırak alamaz ve yetiştiremez.
MADDE 12. — 1. Çırak bir öğrencidir. Bu kanunun değinmediği hallerde diğer kanunlarda
ki çıraklıkla ilgili hükümler uygulanır.
2. Çıraklar işyerlerinde çalıştırılan kimseler sayısına ithal edilemezler.
MADDE 13. — 1. İşyeri sahibi çırağa işe başladığı günden itibaren ücret ödemekle yüküm
lüdür.
Her altı ayda bir artan kademeli ücret baremine göre Çıraklık Kurulunca tesbit olunacak
bu ücret Çıraklığın ilk altı ayında, çırağın çalıştığı işyerindeki kalfanın veya işyerinde bu
nitelikte bir kimse yoksa o yerde sanatta çalışan muadili bir kimsenin ücretinin % 20 sinden ve
son altı ayında ise % 60 ından az olnuaz.
2. Çırak olmadan önce sanatlarında elde etmiş oldukları bilgi ve pratik tecrübeler dolayısıyle
çıraklık süresinden indirme yapılan çıraklar, durumlarına tekabül eden devrenin ücretini alırlar.
3. Çıraklara verilen ücretler her türlü vergi ve sigorta priminden muaftır.
MADDE 14. — Çıraklar yetiştirilmek üzere emrine verildikleri işkolu nezaretçisi (îşyeri sahi
bi, temsilcisi, ustası, kalfası veya benzeri kademeyi işgal edenin) çalışma saatlerine uygun şekil
de çalıştırılırlar. Çıraklık süresinin son yılı hariç devamlı olarak yalnız çalışmalarına müsaade edi
lemez. Bu konuda 1475 sayılı tş Kanununun çocukları çalıştırma yasağı (madde 67) gece çalıştır
ma yasağı (madde 69) ve ağır ve tehlikeli işler (madde 78) hükümleri göz Önünde bulundurulur. 507
sayılı Kanunun kapsamına giren işyerlerinde, çırağın veli veya kanuni mümessilinin ve mahallî
çıraklık komitesinin muvafakati alınmak şartiyle çıraklar, saat 21 e kadar çalıştırılabilirler.
MADDE 15. — 1. İşyeri sahibi çıraklara bir sene öğrenimden sonra, yılda bir ay ücretli izin
vermekle yükümlüdür.
2. Yıllık ücreti izinler sırasiyle ve çırağın yetiştirilmesi için açılan meslek kurslarının tatil
edildiği aylarda verilir.
3. Gerçek mazeret ve önemli sebepler dolayısiyle işyeri sahibi çırağa ücretsiz izin verebilir. Bu
mahiyetteki izinler yılda 30 iş gününden fazla sürdüğü takdirde çıraklık suresine eklenir.
4. Bu kanunla diğer kanunlardaki ücretli izinlere ait hükümler çeliştiği takdirde bunlardan
çırak yararına olanları uygulanır.
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MADDE 9, — Kanun

metninin 9 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Kanun metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Kanun metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12, — Kanun metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

MADDE 13. — Kanun metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir,

MADDE 14. — Kanun metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir,

MADDE 15. — Kanun metninin 15 nci maddesi aynen kabıd edilmiştir.
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BÖLÜM - T
Çıraklık sözleşmesi
MADDE 16. — Her işyeri sahibi veya temsilcisi çırak adayını çıraklığa aldığı tarihten itibaren
onunla, reşidolmaması halinde veli veya kanuni mümessili ile 15 gün içinde çıraklık sözleşmesi
yapmaya mecburdur.
MADDE 17. — Çıraklık sözleşmesi çıraklık süresinin tamamlanmasiyle sona erer. Ancak, kaL
falık imtihanında başarı gösteremiyenler çırak olarak çalışmaya devam ederler.
MADDE 18. — Aşağıdaki hallerde çıraklık sözleşmesi 'taraflarca f eshedilebilir.
1. Çırak yönünden :
a) îşyeri sahibi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel kişi ise infisahı, iflâsı, işyerinin grev, lo
kavt diğer mücbir sebeplerden gayrı bir sebeple faaliyetini aralıksız iki ay^an fazla tatil etmesi
veya işyerinin uzak bir yere nakli dolayısıyle çırağın işine devam etmesine maddi imkân kalma
ması veyahut devamının ona ağır külfet yüklemesi,
b) Çırağın, mücbir bir sebep altında, işine devam etmesini fiilen imkânsız kılacak derecede
uzak bir yere ailesi ile birlikte veya yalnız olarak ikametgâhını nakletmesi,
c) Çırağa, sanatını öğreten ustanın aralıksız olarak iki ay veya daha fazla süren hastalığı
halinde yerine bir başkasının alınmaması,
d) îşyeri sahibi veya ustanın çırağa fena muamele ettiğinin veyahut çırağa karşı olan vazife
ve vecibelerin yerine getirilmediğinin ilgili komitece tesbit edilmesi,
e) Çırağa, sanatını öğreten ustanın ayrılması veya şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan hapse
mahkûm olması ve yerine başka bir ustanın getirilememesi,
f) Çırağın, hastalık ve sair sebepler dolayısıyle sanatını öğrenmeyi devamlı olarak engelliyen bir halin meydana gelmesi,
g) Çırağın, yaptığı işin veya işyerindeki durumunun onun sağlığı ve ahlâki bakımdan mah
zurlu olduğunun sonradan anlaşılması,
h) Çırağın öğreneceği sanatın dışındaki işlerde çalıştırıldığının çıraklık komitesince tesbit edil
mesi.
2. işyeri sahibi bakımından :
a) Çırağın; işyeri sahibi, temsilcisi, ustası veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve na
musuna dokunacak sözler sarf ettiğinin veya da ranışlarda bulunduğunun yahut bunlar hakkında
şeref ve haysiyet kırıcı ve asılsız ihbar ve isnatlarda bulunduğunun ilgili çıraklık komitesince
tesbit edilmesi,
b) Çırağın, işine okul veya kursa, izinsiz ve gerçek bir sebebolmaksızm devamsızlık göster
mesi,
c) Çırağın, aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığını mucibolan, yahut işyeri sahibinin,
usta ve işyerindeki arkadaşlarının sağlığı bakımından tehlike arz eden bir hastalığa tutulması,
d) tşyeri sahibine karşı olan vecibelerini yerine getirmemesi,
e) İşyeri içyönetmeliğinin çıraklarla ilgili hükümlerine aykırı harekette ısrar etmesi, içyönetmeliği bulunmryan işyerleri için işyeri sahipleri veya ustanın koyduğu iş nizamını bozucu hareket
te bulunması,
f) Çıraklık Eğitimi Komitesince uygun görülecek diğer sebeplerin meydana çıkması.
MADDE 19. — îşyeri sahibinin değişmesi halinde, çıraklık sözleşmesi, iki tarafın
ile yürürlüğe devam eder.
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MADDE 16. — Kanun metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Kanun metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 18. — Kanun metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19. — Kanun metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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BÖLÜM - II
Tarafların görev ve yükümlülükleri
MADDE 20. — işyeri sahibinin çırağa karşı olan görev ve yükümlülükleri :
1. Çırağa, sözleşmede belirtilen o sanata ait öğrenim programını noksansız olarak uygulamak,
onun çıraklık süresi sonunda yapılacak kalfalık imtihanını başarabilecek tarzda yetiştirilmesini
sağlamak,
2. Çırağın, sanatı ile ilgili teorik meslek dersleri görmek üzere okul ve kurslara devamına mü
saade etmek ve devamını kontrol altında bulundurmak,
3. Çırağı, sanatını öğrenmesi ile ilgili işlerde çalıştırmak,
4. Çıraklık sözleşmesinin tanzimini takibeden yedi iş günü içinde sözleşmenin bir örneğini ma
hallî çıraklık eğitimi komitesine, derneğe kayıtlı ise ilgili derneğe veya odaya vermek ve sicil nu
marasını alarak sözleşmeye yazmak,
5. Çırağın, izin, hastalık ve sair sebeplerle olan devamsızlığım sicil tutan derneğe ve mahallî
çıraklık eğitimi komitesine bildirmek,
6. Her yıl sonunda çırağın sicil özetini ilgili dernekten veya odadan alarak çırağın veli veya
kanuni mümessiline göndermek,
7. Çırağın, çıraklık süresini tamamladığına dair sicili tutan derneğin bildirmesinden sonra
açılacak ilk kalfalık imtihanına girmesini sağlamak ve imtihan için gereken alet ve malzemeyi
mahallî çıraklık eğitimi komitesinden temin etmek.
MADDE 21. — Çırağın işyeri sahibine karşı olan görev ve yükümlülükleri :
1. Sanatını muayyen yetişme programına uygun olarak olanca dikkat, gayret ve itinasıyle
öğrenmeye, sanatında yeter derecede maharet elde etmeye ve çıraklık süresi içerisinde kalfa ol
maya çalışmak,
2. Gerek işyerlerindeki pratik çalışma işine ve gerekse sanatı ile ilgili teorik meslek derslerini
görmek üzere tâyin edilen okul ve kurslara muntazam olarak devam etmek,
3. Çırağın yetişme ve öğrenme durum ve kabiliyetini tespit etmek üzere yapılacak deneme
imtihanları ile kalfalık imtihanına girmek,
4. İşyerine ait sır ve özellikleri başkalarına söylememek.

BÖLÜM - III
Çırağın yetiştirilmesi ,
MADDE 22. — Çıraklık, çırağın işe alınması ile başlar. Çırağın sanatım öğrenmesi için iş üze
rinde bir öğrenci gibi çalışması şarttır.
MADDE 23. — Millî Eğitim Bakanlığı, mahallî çıraklık eğitimi komitelerinin ve Çıraklık Ku
rulunun mütalâasını almak suretiyle her sanata mahsus pratik ve teorik yetiştirme programlarını
hazırlar. Bu programlarda her sanatın icrası için zaruri olan maharet ve işlemler, bunların öğre
tilme sıra ve süreleri ayrı ayrı gösterilir.
MADDE 24. — Teorik meslek dersleri programlarının çırağın sanatını etraflı bir şekilde öğ
renmesine doğrudan doğruya yardımcı olacak konuları içine almaJsı ve pratik çalınmalara paralel
olarak işlenmesi gereklidir.
MADDE 25. — Çıraklar için haftada en çok 8 saatlik teorik ve pratik meslek kursları düzenlenir. Bu sürenin yarısı iş saatlerinde, yansı da iş saatleri dışında uygulanır.
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MADDE 20. — Kanun metninin 20 nci maddesi aynen kabcd edilmiştir.

MADDE 21. — Kanun metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Kanun metninin 22 nci maddesi aynen kabcd edilmiştir.
MADDE 23. — Kanun metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Kanun metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Kanun metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 26. — Çırağın yetiştirilmesi için lüzumlu okul ve kurs giderleri Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde ayrı bir maddeye konulacak tahsisatla karşılanır.
MADDE 27. — Çırağın yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Çıraklık
Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte belirtilir.

Kurulunca

hazırlanıp Millî

BÖLÜM - IV
Kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan kurulları
MADDE 28. — 1. Çırak, çıraklık süresinin sonunda bu süreyi tamamladığını tevsik şartı ile,
kendi sanatı için tertiplenecek ilk kalfalık imtihanına girmek zorundadır.
2. Kalfalık imtihanının amacı, çırağın kendi sanatının ihtiva ettiği maharet ve işlemleri kâfi
derecede bir emniyet ve ehliyetle ve yalnız başına icra ve ifaya muktedir olup olmadığı, sanatın
da kullanılan araç ve gereçlerin özellikleriyle bunların işletilmesi ve kullanılmasına ait lüzumlu sa
nat bilgilerine sahip bulunup bulunmadığı ve sanatı ile ilgili teorik meslek derslerinden kendisine
öğretilen konuları iyice kavrayıp kavramadığı hususlarını tespit etmektir.
3. Kalfalık imtihanında başarı gösteremiyen çıraklar 17 nci madde hükmüne göre çırak ola
rak çalışmakla beraber, 6 ay sonra açılacak imti hana girme hakkını haizdirler. Bunda da başarı
gösteremedikleri takdirde müteakip iki imtihana daha girebilirler. Bu suretle 4 defa yapılacak
imtihan sonunda kalfa ehliyeti alamıyan çıraklar imtihan haklarını kaybetmiş olurlar.
4. ilkokula dayalı ve en az iki yıl meslek öğrenimi veren okullardan mezun olanlar kalfa
lık imtihanına girebilirler.
MADDE 29. — 1. Kalfalık imtihanı her sanat için Çıraklık Kurulunca tespit edilecek tarih
lerde ve yerlerde yapılır.
2. Kalfalık imtihan kurulları, mahallî Çıraklık Eğitimi Komitelerince aşağıdaki müesseseler
den aday gösterilecek 10 kişi arasından valilikçe seçilecek 5 asıl, 5 yedek üyeden meydana gelir.
Kurul üyeleri aralarında bir başkan seçer.
a) Mahallî Çıraklık Eğitimi Komitesinden bir asıl, bir yedek,
b) İlgili dernek üyelerinden üç asil, üç yedek,
c) Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi bir asıl, bir yedek.
3. İmtihan kurullarında aşağıda belirtilmiş olan kimseler görev alamazlar.
a) Çırağın veli veya kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar olan akrabaları,
b) Çırağın çalıştığı işyeri sahibi veya kanuni temsilcisi, çırağı yetiştiren ustası.
Yukarda belirtilmiş bulunan üyeler imtihan heyeti toplanmadan önce keyfiyeti imtihan ku
rulu balkanına bildirmeye mecburdurlar.
4. Çıraklar kalfalık imtihanlarına, bulundukları şehirlerde girmeye mecburdurlar. Çıraklık
Eğitimi Komitesi lüzum gördüğü takdirde başka bir yerde imtihana girebilirler.
MADDE 30. — Kendi sanatında kalfa ehliyet belgesi almamış olanların kalfa unvanı ile çalış
maları yasaktır.
MADDE 31. — Kalfalık imtihanı, sanatın özelliğine göre çıraklık süresinde verilen teorik ve
pratik bilgilerden yapılır. İmtihanlar Çıraklık Kurulunun hazırlıyacağı ve Millî Eğitim Bakanlı
ğının onaylıyacağı yönetmeliğe göre yapılır.
MADDE 32. — 507 sayılı. Kanuna tabi işyerlerinde çalışan çıraklar kalfa belgesi aldıktan
sonra, iki yılhk süre içinde çalıştığı işyeri sahibinin veya vekilinin muvafakatini almadan başka
bir işyerine giremezler.
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MADDE 26. — Kanun metninin 26 ncı maddesi aynen kabıd edilmiştir.
MADDE 27. — Kanun metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Kanun metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 29. — Kanun metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 30. — Kanun metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 31. — Kanun metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Kanun metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Ancak, bu süre içinde kalfanın ayrılmasını gerektiren gerçek sebepler mevcut ise bu husus
ilgili çıraklık komitesince tespit olunur ve taraflara bildirilir.
Tespit olunan durum kalfanın aynlmasını gerektirdiği takdirde, işyeri sahibi veya kanuni
temsilcisi kalfaya yazılı bir muvafakatname verir. Kalfa bu belgeyi aldıktan sonra işinden ayrılır
ve çalışacağı işyeri sahibine mezkûr belgeyi vermek suretiyle yeni işine başlar.
MADDE 33. — 1. Kalfa ehliyet belgesini aldıktan sonra sanatında en az üç yıl kalfa olarak
fiilen çalışmış olan ve bu süre içinde açılacak geliştirme kurslarına devam ederek basan göster
miş bulunanlar, kendi sanatları içdn açılacak us talik imtihanına girebilirler.
2. İmtihanda başarı gösteremeyen kalfalar bundan sonra açılacak ustalık imtihanına girmeyi
arzu ettikleri takdirde bu husustaki müracaatlarını yazılı olarak ilgili çıraklık kuruluna bildirir
ler. Kurullar bu müracaatları nazara alır ve durum imtihan gününden en az bir hafta önce ilgi
liye ve imtihan kurulu başkanına intikal ettirirler.
3. Lise dengi meslekî ve teknik öğretim okulları mezunlarına imtihansız ustalık belgesi veri
lir.
MADDE 34. — 1. Ustalık imtihanı, her sanat için Çıraklık Kurulunca lüzum gösterilecek ve
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanacak yerlerde teşkil edilecek imtihan kurulljtn tarafından ya
pılır. Ustalık imtihan kurulları, mahallî çıraklık eğitimi komitesince aşağıdaki müesseselerden
aday gösterilecek 14 M'şi arasından Valilikçe seçilecek 7 asıl ve 7 yedek üyeden meydana gelir.
Başjkan Millî Eğitim Bakanlığınca atanır.
a) Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtından iki temsilci,
b) Adayın iştigal ettiği kendi meslekî kuruluşundan iki temsilci,
e) Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci,
(Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ilgili oda temsilcisi)
d) Mahallî Esnaf Demekleri Birliğinden bir temsilci.
2. Ustalık imtihan kurullarında bu kanunun 29 ncu maddesinin üçüncü fıkra ve bentlerinde
zikri geçen kimseler görev alamazlar.
MADDE 35. — Ustalık imtihanının amacı adayın sanatının gerektirdiği yetki ile bütün maharet
ve işlemlerin tam bir ehliyet ve müstakillen icraya muktedir ve sanatı ile ilgili olan lüzumlu bütün
teorik meslek bilgilerine sahibolup olmadığını tespit etmektir.
MADDE 36. — îmtihanı kazanan kalfalara uts kalık ehliyetnamesi verilir. Ehliyetnamenin şekli
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Ehliyetname imtihan kurulu üyeleri tarafından imzalan
dıktan sonra valilikçe onaylanır.
Kalfalık ehliyetnameleri de aynı usul ve esaslar dairesinde tanzim, imza ve onaylanır.
MADDE 87. — 1. Ustalık ehliyetnamesi, sabiflbdnin o sanatta tam mânasiyle ehil olduğunu
ve (usta) unvanını taşıyabileceğini bildiren bir belgedir. Bu belgeye saihibolnuyanların (utfta)
unvanı ile çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır.
2. Ancak, ustalık ehliyetnamesine sahSibolanlar müstakillen iş yapmak üzere işyeri açabilir.
îşyeri açan ustalar ehliyetnamelerini işyerine asmakla zorunludurlar.
MADDE 38. — Yabancı memleketlerden alınmış olan kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin
Çıraklık Kurulunun mütalâası alınarak muadeleti Millî Eğitim Bakanlığınca karara bağlanır.
MADDE 39. — Kalfalık ve ustalık imtihanı kurullarına seçilecek üyelerin nitelikleri, görev
ve süreleri ile kalfa ve usta olacakların imtihan şekil ve usulleri, imtihanda başarı derece ve
şartları, imtihan hakları, zamanlan, yerleri ve sair hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelikte belirtilir.
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MADDE 33. — Kanun metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. —> Kanun metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35. — Kanun metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. — Kanun metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. — Kanun metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. — Kanun metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 39. — Kanun metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 40. — imtihan yönetmeliği hükümlerinin Mâli veya imtihan kurulları üyelerinin gö
revlerini kötüye kullanmaları halinde Millî Eğitim Bakanlığı imtihanı iptal eder ve en kusa bir
süre içinde yenilenmesini sağlar.
MADDE 41. — Kalfalık ve ustalık imtihanları ile ilgili idari masraflar 26 ncı maddeye göre
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak tahsisattan karşılanır.
MADDE 42. — Bu kanuna göre usta unvanını alanlardan yapı kalfası olanlarım vasıfları, ne
şekilde yetiştirilebilecekleri, yetkileri ve sorumlulukları Bayındırlık, İmar ve İskân ve Millî Eği
tim Bakanlılkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.

BÖJJÜM - V

Teşkilât
MADDE 43. — Çıraklık Kurulu, aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden teşekkül eder.
1. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı veya temsilcisi,
2. Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü temsilcisi,
3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi,
4. Çalışma Bakanlığı temsilcisi,
5. Ticaret Bakanlığı temsilcisi,
6. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon Başkanı veya temsilcisi,
7. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi,
8. En çok işçiyi temsil eden işçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi,
9. Türkiye İnşaat, Sürveyan ve Kalfaları Cemiyeti temsilcisi.
MADDE 44. — Kurulun Başkanı Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik öğretim Müsteşarı
veya temsilcisidir. Kurulun sekreterlik işleri Millî Eğitim Bakanlığı insangücü Eğitimi Genel Mü
dürlüğünce yürütülür.
MADDE 45. — Kurul en az üç ayda bir defa başkanın çağrısı ile veya lüzumu halinde üyeler
den üçünün isteği üzerine toplanır. Kurul gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar
çoğunlukla alınır.
MADDE 46. — Çıraklık Kurulu aşağıdaki işleri görür :
1. Gerek bu kanun gerekse bu kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelikler hükümlerinin uy
gulanmasını, kontrol ve denetlenmesini ve bu amaçla diğer Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliğini
sağlamak,
2. Çırağın, kalfanın ve ustanın yetiştirilmesi, imtihanlarının yapılması, imtihan komisyonlarınm kurulması ve çalışmasını gösteren yönetmelikleri hazırlamak ve Millî Eğitim Bakanlığına
sunmak,
3. Lüzumu halinde gerekli göreceği kısa ve uzun süreli ihtisas komisyonları kurmak ve onla
rın çalışmalarını değerlendirmek,
4. Çıraklık sözleşmelerinin modelini hazırlamak,
5. Mesleklere ve kademelere göre imtihan günlerini, yerlerini ve usullerini tespit etmek,
6. Bu kanun hükümlerini yerine getirmek üzere gerekli diğer işleri yapmak.
MADDE 47. — Çıraklık Kurulunun uygun göreceği şehirlerde kurulca alınacak (karanın yayımı
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Millî Eğitim BaJkanlığımcâ mahallî çıraklık eğit&md komite
leri kurulur. Bu komiteler aşağıdaki kurumların temsilciilerinıdıen teşekkül eder.
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MADDE 40. — Kanun metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Kanun metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 42. — Kanun metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 43. — Kanun metninin 43 ncU maddesi aynen kabml edilmiştir.

MADDE 44. — Kanun metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 45. — Kanun metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 46. — Kanun metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 47. — Kanun metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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1.
2.
3.
4.
5.

(Millî Eğitim müdürü veya temsilcisi,
Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Başkam veya temsilcisi,
Mahallî Esnaf ve Sanatkârlar Derneklıeri Birliği Başkanlar Meclisince seçilecek üç teımsilci^
Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi,
Millî Eğitim Müdürlüğünce meslek okullarından seçilecek bir temsilci.

MADDE 48. — Çıraklılk Eğitimi Komitesinin birinci başkanı Milî Eğitim Müdürü veya tem
silcisi, ikinci başkanı mahallin birlik başkanıdır. Gerekirse komite toplantılarına başkanın isteği
ile müşavir üyeler de alınabilir.
MADDE 49. — Çıraklık Eğitimi Komitesi, gerekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ile ihti
sas komiteleri kurarak mesleğin gelişmesini sağlamaya çalışır.
MADDE 50. — Toplantıya katılan komite başkan ve ikinci başkanı ve üyelere ve müşavir üye
lere, meslek ve ihtisas komitelerinde çalışanlara ve imtihan kurulu üyelerine kamu hukuku veya
özel hukuk hükümlerine tabi yerlerde veya işlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk
ları ve memur olmayanlar için huzur haklan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu maksatla ko
nacak ödenekten ödenir. Bu ödemelerin miktarı Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.
Komitelerin büro işleri Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtının o mahaldeki en yüksek derece ve
mevkideki idarî temsilcisi tarafından tespit edilecek mahalde yürütülür.
MADDE 51. — Komite üyeleri, komitenin çalışma tarzı ve faaliyeti ile ilgili hususlar Millî
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin komitelere ait bölümünde belirtilir.

BÖLÜM - VI
Cezai hükümler
MADDE 52. — Bu kanunun, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 32 ve 37 nci maddelerindeki hükümleri yeri
ne geltfrmiyenler, 250 liradan 500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.
Tekerrürü halinde cezalar iki kat hülkmolunur.
Para cezasının takdiri mahallî çıraklık eğitimi komitesine aittir. Verilen cezaya 7 gün zarfında
sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz edilmiyen cezalar kesinleşir. Kesinleşen ceza mik
tarı 15 gün içinde mahallî vergi dairesine ödenir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıdaki şartları haiz bulunanlar bu kanunun o şehirde uygulanmaya
bağladığı tarihten itibaren üç yıl içiinidıe açılaoalk kalfalık ve ustalık imtihanlarına girmeye mec
burdurlar.
1. Kalfalık imtihanına girebilmek için :
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık şulesinin
en az 1,5 misi çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etmek,
b) Okur - yazar olmak.
2. Ustalık imtihanına girebilmek için :
a) İmtihana girecekleri sanatta, o sanat için bu kanuna göre tespit edilecek çıraklık ve kalfa
lık süreleri toplamının en az 1,5 misi çalışmış olduklarını usulüne uygun olarak tevsik etanek,
b) Okur - yazar olmak.
GEÇİCİ MADDE 2. — Yapılacak kalfalık ve ustalık imtihanlarında başarı gösterenlere uauKine göre (kalfalık belgesi) veya (ustalık belgesi) verilir.,
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MADDE 48. — Kanun metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 49. — Kanun metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 50. — Kanun metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 51. — Kanun metninin 51 nci maddesi aynen kabtd edilmiştir.

MADDE 52. — Kanun metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanun metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanun metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 3rürürlüge gıirdiği1 tarihe kadar mevcut mevzuat esasları
dairesinde kalfalık ve ustalık belgeleri almış bulunanların belgeleri kalfalık ve ustalık imtihan
kurullarınca uydukları derecelere göre değiştirilir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun uygulamaya girdiği tarihte meslek ve sanatını bizatihi usta
durumunda yöneten ve aynı zamanda işyeri sahibi olarak en, az 2 sene çalışmış olanlara usta ehli
yeti imtihansız olarak verilir. Ancak durumlarının meslekî teşekküllerden alınacak ve Çıraklık
Eğitimi Komitesince uygun bulunacak bir belge ile tevsiki gartitır.
MADDE 53. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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GEÇİCİ MADDE 3. — Kanun metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanun metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 53. — Kanun metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 54. — Kanun metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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