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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli, piyasada 
(bulunmayan zarurî .ihtiyaç maddeleri ve 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı da, 
Köy İşleri Bakanlığına tahsis edilen ödeneğin, 
öncelikle «Geri kalmış il ve ilçe» olarak ilân 'edil
miş olan bölgelerin altyapı hizmetleriyle temel 
İhtiyaçlarına yöuelltilim'esi konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar, 

Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, (10/7) 
'esas numaralı Araştırma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgi-
'sino sunuldu. 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 'tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/131) 
(S. Sayısı : 58) üzerindeki 'görüşmeler tamam]a-
narak maddeleri ye tümü kaibul olundu. 

27 . .7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanuna 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin değiş-
tİrilm'ösine İlişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/137) (S. 
Sayısı : 63) ile 

17 Ocak 1963 tarih ye 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısı ye Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/133) ('S. Sayısı: 61) 

öncelikle ye diğer 'işlere takdimen görüşülerek, 
maddeleri ve tümleri kaibul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ;ara-
'Sinda Karadenizde Türk ve Sovyet Karasulari 
arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti hak
kında Protoklün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı 've Dışişleri Komisyonu 
raporunun (1/104) (ıS. Sayısı.: 53) maddeleri ka
ibul edildi, tümünün açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 'bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin reddine 
dair Adalet Komisyonu raporu (2/203) ('S. Sayı
sı : 54) kaibul olunarak, teklifin reddedilmiş ol
duğu açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
cezaî konularda adlî yardımlaşma Söyleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1/61) (S. Sayısı : 55) ile 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
'suçluların geriverilmeisi Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Adalet. komisyonları raporlarının da 
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(1/62) (S. Sayısı: 56) maddeleri fkafoul edildi, 
tümlerinin 'açık oya sunulacağı bildirildi. 

Balıkesir Milletvekili Sadulkıh Usrani ve 3 
arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 
16 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde 'eklenmesine dair kanun teMifi ve İçiş
leri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/122) (S. Sayısı : 59) üze
rinde bir süre görüşüldü; 'teklifin geriverilmes^-
ne dair Adaleit Komisyonu Başkanı Yalçın 

Oğuz'un önergesi kaibül olunarak, teklif Komis
yona iade edildi. 

13 Haziran 1974 Perşembe 'günü saat 15,001te 
toplani'lm'alk üzere Birleşime saa't 18,50'de son ve
rildi. 

Başkan Divan Üyesi 
B'aşfcanvekili Kayseri 

Rasim Hancıoğlu Tufan Doğan Avşargil 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylak 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 6 . 1974 Perşembe 

Teklif 
1. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 

4 arkadaşının, Ticarette Tağşişin men'i ve ihra-
caatın murakabesi ve korunması hakkındaki 
1705 numaralı Kanuna ek 3018 numaralı Kanu
nun 7 nc'i maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun teklifi (2/235) (Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarına). 

C". SENATOSUNDAN DÖNEN İŞ 
2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 

ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkada
şının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Ka

nununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci 
fıkralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili 
Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 tarih
li ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine da
ir Kanun teklifleri (2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 
2/112) (C. Senatosu : 2/73). (Plan Komisyonu
na) . 

..+.. »>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Râsim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Tufan Doğun Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. (C. H. P. sıralarından «Otoma
tik cihazla yapın yoklamayı» sesleri). 

Otomatik cihazlardaki bozukluk nedeniyle, 
ad okunmak suretiyle yoklama yapacağım. (C. 
H. P. sıralarından «Çoğunluk var» sesleri). 
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Şu anda ekseriyet olduğu buradan görünmü
yor. 

Başlangıçta ad okutacağım; ondan sonra, 
ekseriyet olduğu görülürse, müzakerelere geçe
ceğiz. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak An
talya milletvekillerine kadar yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
ımelere başlıyoruz. 

Günün ehemmiyetine binaen dinleyicilerin 
de fazflalığı hasebiyle, İçtüzüğümüzün 145 nci 

maddesini okuyorum : «Dinleyiciler, birleşimin 
devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde 
sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Dinleyi
ciler, görüşmelerde, kabul veya ret yönünde 
söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi 
düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa 
uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görev
li olanlar tarafından hemen dışarıya çıkarılır
lar.» 

Bu bakımdan görevlilerin de dikkatli bulun
malarını rica ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri var
dır. Söz vereceğim. 

Sayın Osman Aykul; Millî Eğitim Bakanlı
ğı dile ilgili, özel dersancler ve öğrenci yurtları 
hakkında söz istemiştir. 

Buyurunuz. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz; teşekkür ederim 

efendim. 

1. — ıGıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Ö&al'ın, 11 . 6 . 1974 tarihli 94 ncü Bir
leşimde, «Tarım ilâçlarının bulunmaması» konu
sunda yapılan gündem dışı konuşmaya cevaibı. 

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Sayın Korkut Özal, «Ziraî ilâçların yok
luğu» haikkında daüıa .önce yapılmış olan görüş
meye cevap mahiyetinde, buyurunuz efendim. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA
KANI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

İtki ıgün evvel burada, sayın üyelerimizden 
(birisi ziraî mücadele ilâçları, konusunda Ibazı hu
suslara değinmiştir. Bu hususta, muhterem He
yetinize malûmat arz etmek istiyorum. 

Hufbubat konusunda, bu sene memleketimiz
de ıbir süne telhlikesi yoktur; kımıl Önemsizdir. 
Orta Anadoludaki sarı ot mücadelesinde, esrarlı 
ilâçların temini hariç, herhangi bir ilâç prob
lemi de 'olmamıştır. Bu ilâçların temin edileme
me nedeni de bu Hükümete ait değildir. (A. P. 
sıralarından gürültüler, O. H. P. sıralarından 
«Dinle, dinle» sesleri) Bu ilâçların temini için, 

bundan önceki Hükümetin gerekli tedbirleri al
ması ıgerekiriken (ıkendilerini kınamıyorum) alı
nan tedbirler maalesef yeterli olamamış ve te
min edilmesi gerekli ilâçlar Ekim 1973'e (kadar 
maalesef temin edilememiştir. Ben bunu geçmiş 
Hükümeti kınamak için 'söylemiyorum; fakat 
herkes kendi yaptığının manasını anlamalıdır. 
(ıC. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravıo» ses
leri, alkışlar). 

İkinci bir husus, Sayın Ünal'ın 'burada, kal
kıp, «2 - 3 milyon ton zarar oldu» gilbi beyan
ları astronomik, hesaptan kitaptan âridir. Şunu 
şükranla beyan etmek isterim ki, inşallah, bu se
ne buğday ürünümüz geçen seneye göre çok 
iyidir; alımlarımız, Ofis olaraik geçen senenin iki 
üç misli ilerisinde gitmektedir; Orta Anadoluda 
da, denilen ölçüde büyüık bir zarar mevzulbahis 
değildir. 

Pamuk mevzuna gelince: Piyasada ilâçlar 
ıgenellikle yeterlidir; fakat karaborsacılığı ön
leyecek kadar ıbol değildir. Böyle durumlarda 
sorumluların piyasayı heyecanlandıracak ve lü
zumsuz karaborsacılığa yön açacak beyanlardan 
(kaçınmaları lâzımdır. Bu, hem iktidar, hem de 
muhalefeti bağlar. Bir örnek vereyim sayın üye
ler : Pamukta mücadele, ilâcı, «treflan» diye bir 
ilâçta, önce piyasada mal vardı. Arkasından, 
ı«mal yok; öldü bitti» diye beyanlar başladı, pi
yasadan mal çekildi. Şimdi bu ilâcın devri geç
miştir, şu anda piyasada lüzumundan fazla mal 
(bulunmaktadır. 

Hükümet, ilâç mevzuunda bütün gayretleri 
göstermektedir, meselesine sahiptir. Alınmış olan 
tedlbirleri de şöylece sıralayayım : 

- . 1 5 2 
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[Birincisi, ilaç ve aletlerin fiyatlarını düzen
leyen tebliğ yayınlanmış ve ilâçlarda gerçek fi
yatların inikasını sağlayaea'k tedbirler getiril
miştir. 

İkincisi, dünyadaki ilâç darlığının şuuru için
de, her türlü ithale müsaade edilmiştir, hatta 
preparatların ishaline de müsaade edilmiştir. 
(Bunların belgeleri Şubat 1974'te Hükümet işe 
başlar 'başlamaz verilmiştir. 

Üçüncüsü, piyasadaki ilâçların durumu günü 
(gününe takip edilmektedir. 

İlâçları piyasaya süren firmaların en yetkili 
elemanlarıyle devamlı temas yapılmaktadır ve 
kendileri ısıık sık uyarılmaktadır. Bu ilâçları 
piyasaya süren bayiler, yönetmelikte değişiklik 
yaparak, tespit edilen fiyatın üstünde satış 
yaptıkları takdirde, bayilik .belgelerinin iptali 
yoluna gidilmektedir. Piyasaya, günlük sürüm
ler bölge seviyesinde ve bayi seviyesinde takip 
edilmektedir ve Ziraat Odaları Birliği ile temas 
edilerek, kendilerinin 'bu husustaki görüşleri alm-

1. — Danışma Kurulunun, gündemde yer alan, 
Anayasa Mahkemesine üye seçimi ile nçık ayla
maların birlikte <oe gensoru önergesinden önce ya
pılmasına dair önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir öneri
si vardır; okutuyorum, efendim. 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
Bugünkü gündemde yer alan, Anayasa Mah

kemesine iki asıl üyenin seçimi ile açık oylama
ların bir arada ve gensoru önengesinin görüşül
mesinden önce yapılması hususunun Genel Ku
rulun onayına sunulması önerilmiştir. 

Millet Meclisi 
Başkanı Yerine O. H. P. Grupu 

[Başkanvekili İBaşkanvekili 
Memduh Ekşi iSelçuk Erverdi 

1. — 'Anayasa Mahkemesinde açık bulunan £ 
asıl üyelik için yapılacak seçim münasebetiyle usul 
hakkında görüşmeler. 

'SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Efendim, 
Anayasa Mahkemesi üyelikleri için seçim yapı
lamaz ; usule aykırı olur. 

mış ve bir genel tebliğ yayınlanmıştır; bugün 
inşallah radyolarda duyacağız. 

Uzun vadeli çalışmalarda, Türkiye^de ,ilâç 
hammaddesinin de yeterli derecede üretimi için 
tedbirlere igidilmektedir. 

.Muihterem Başkan, değerli üyeler; netice ola
rak, 1974 yılı ekonomi şartları, hammadde ikmali 
bakımından dünyada son 30 - 40 senede karşılaş
tığımız en zor senelerden biridir. Buna rağmen, 
almış olduğumuz tedbirlerle inşallah bu seneyi sı
kıntısız atlatma yolundayız. 

Ancak, hassas olan piyasayı heyecanlandırıcı 
ve piyasada bulunan malın karaborsaya kaçıırl-
masma yol açacak beyanlardan her şeikilde kaçı
nılması lâzımdır. Bu beyanlar olmadığı takdirde 
ben sizlere, bu senenin Tür'k tarımı için iyi bir 
yıl olacağını müjdelemek isterim. 

Saygılarımla efendim. (C. H. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz ıSayın Korkut 
Özaıl. 

A. P. Grupu M. S. P. Grupu 
Başkanvekili İBaşkanvekili 

Cihat Bilgehan Fehmi Cumalıoğlu 

D. P. Grupu C. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan Vefa Tanır 

BAŞKAN —Danışma Kurulu önerisini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim,. 

•Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylamış bulunuyoruz efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Ama, oy

lamadan efvvel istedim. 
BAŞKAN — Alman karar gereğince, Anaya

sa Mahkemesinde açık bulunan iki asıl üyelik 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

V. - USUL HAKKINDA (GÖRÜŞMELER 
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için yapılacak seçim ile, açık oylaması yapıla
cak olan ve gündemin bir, iki ve üçüncü sıra
sında yer alan işlerin oylaması bir arada yapı
lacaktır. 

Bunun için, Başkanlık kürsüsü önüne açık 
oylama kutuları konulacaktır. 

Seçim için üç mühürlü oy pusulaları ile zarf
lar dağıtılacaktır. Sayın üyelerin, oy pusulala
rına sadece iki adayın ismini yazarak oy kul
lanmalarını rica ediyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, Danışma Kurulu önerisini oylayarak 
gündeme aldınız; ama bu seçim yapılamaz. Mak
sadım, Mecliste usulüne uygun oylama yapmayı 
temin etmek ve size yardımcı olmaktır. Binaen
aleyh, usul yönünden seçimin yapılamayacağına 
dair söz istiyorum. 

İçtüzüğün 1!3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası sa
rihtir : Seçimlerde önemli bir yanlışlık olursa, 
Başkan usul hakkında söz verebilir. 

BAŞKAN — Veriyorum efendim. Buyurun 
usul hakkında konuşun efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

SABİT' OıSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, çok sayın milletvekilleri; 

Biraz önce Danışma Kurulu kararı oylandı, 
Yüce Meclis kabul etti. Ben, Yüce Meclisin bu
gün Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimini yapa
mayacağını; seçim yapmasının usule uygun ol
madığını Yüce Meclise arz etmek istiyorum, 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Oylan
dı, kalbul edildi... 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, oylandı; ama ben de seçim yapılamayacağı 
hakkında söz istedim. Sayın Başkan lütfetti, usul 
hakkında söz verdi. Kendilerine teşekkür ede
rim. Ben, usule uygun bir tatbikat yapılmasın
da Meclise yardımcı olacağım, belki sizleri de tat
min edeceğim, ikna edeceğim. Hiçbir art mak
sadım yoktur; bir yanlışlık yapılmasın istiyo
rum. 

(Benim konuşmamın Anayasa Mahkemesin
de boşalan iki asıl üyeliğe seçilebilmek için, 
özel kanununa göre, isimleri Anayasa ve Ada
let Komisyonunda tespit edilerek önümüze gel
miş olan 6 sayın üyenin kişilikleri, nitelikleri 
ve liyakatleri ile tutaktan, yakından alâkası 
yoktur. 
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Ben tekrar ediyorum, Anayalsanm 145 nci 
ımaddesi ve Anayasanın 145 nci maddesi gere
ğince çıkarılmış olan, «Anayasa Mahlkemeesine 
yasama meclislerinden üye seçimi ha'kkmdaki 
öızel kanun», bu kanunun komisyonda görüşül
mesi sırasında. hazırlanmış olan rapor ve İçtü
zük ihükümlerini simidi sizlere arz ettiğim zaman 
ıtakdir edeceksiniz ve öyle zannediyorum ki, 
bu seçimi butgün yapmamak hususunda karara 
vainac aksınız. 

Anayasanın 145 nci maddesi, Anayasa Mah
kemesi asıl ve yedek üyelikleri seçimi için şu 
hükmü getirmiştir: «Yasaıma meclisleri, bu se
çimleri, Tünkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
dışından, üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile 
ve gizli oyla yaparlar. Yasama Meclislerince 
yapılacak seçimlerde, adaylığa .başvurma ve se
çim esaıs ve usulleri kanunla düzenlenir...» 

Bu, Anyasanm 145 nci maddesi. Bu madde
ye göre çıkarmış olduğumuz özel kanunun (iki, 
Resmî Gazetede 16 . 3 . 1973 tarihinde ilân edil
miştir ve 1697 numaralı kanundur.) 3 ncü mad
desine gö)re, Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan asıl ve yedek üyelikler için hangi Mec
listen seçilecek ise, o Meclisin Anayasa ve Ada
let komisyonları toplanarak, açık bulunan üye
liklerin üç katına eşit olarak aday seçecekler
dir. 

İki asıl .açılk üyelik vardır. O halde, Ana
yasa ve Adalet Komisyonunuz toplanacak, 6 
tane adayı Yüce Genel Kurula getirecektir. Bu 
işlem yapılmış; fakat noksan yapılmıştır; Ba
kınız, 3 ncü maddenin ilgili hükmünü okuyo
rum: «Komisyonda yapılacak seçimde, 1 nci 
maddedeki nitelikleri haiz olanlar arasından, 
ıher boş yer için oy pusulalarına üç isim yazı
lır. Bu seçim sonunda, en çok oy alanlardan 
'başlamak üzere, her boş yerin üç katı olarak tes
pit olunacak adayların adları, ilgisine göre Cum
huriyet Senatosu veya Millet Meclisi Başkan
lığına /bildirilir. 

Adayların, komisyon mevcudunun ekseriye
tinin oyunu almış bulunmaları şanttır.» Bu son 
Ikıısmı tekrar arz ediyorum: «Adayların, komis
yon mevcudunun ekseriyetinin oyunu almış bu
lunmaları şarttır.» 

Yani, açık bulunan yerlere aday niteliğini 
ikazanabilmelk için, Anayasa ve Adalet Komis-
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yonumuizun mevcudunun salt çoğunluğunun 
oyunu almak lâzımdır. 

Anayasa Komisyonunun raporu ve rapora 
ekli olarak da bir kâğıt dağıtılmıştır. Bu kâ
ğıdı tetkik ettim, gördüm ki, bize, aday niteli
ğini kazanmış olduğu bildirilen 6 sayın isim
den ilk 3 sayın isim, Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun mevcudu olan 54 mevcudun, 27 
ve daha yukarı sayısında oy .almışlardır ve 
adaylık niteliklerini kazanmışlardır, doğrudur. 
Ama 4, 5 ve 6 ncı sırada olan saym adaylar, 26, 
25, 23 gibi, yani 27'den az oy almışlardır, bi-
naeenaleyh, adaylık niteliğini kazanmamışlardır. 

Önümüzde, açık bulunan aday sayısının üç 
katında, adaylık niteliğini kazanmış aday adayı 
olmayınca, Yüce Meclis seçimi yapamaz. Çünkü, 
şayet seçimi yaparsa ve bu aday adaylarından, 
komisyonda adaylık niteliğini kazanmak için 
gerekli sayıda oy almayanlardan birisi seçilmiş 
olursa, çok yüce bir makama, Anayasa Mahke
mesi üyeliğine, usul hükümlerine aykırı ola
rak, noksan olarak bir sayın üyeyi seçmiş oluruz. 
Böyle bir yanlışlık yapmış oluruz. Bu yanlışlığı 
yapmamak için huzurunuzdayım. 

Efendim, «Anayasa v,e Adalet Komisyonu 
(mevcudunun salt çoğunluğu?» diyor. Bu mev
cut, «hazır bulunanlar» demek değildir. Çünkü, 
bu kanun, Hükümet tasarısı olarak Meclise gel-
mişıtir. Hükümet tasarısında, hu seçimi yalnız 
Meclisin Anayasa Komisyonunun yapması ön
görülmüşken, tasarı Anayasa Komisyonunda 
görüşüldüğü sırada, bu 'komisyona Adalet Ko
misyonu da dahil edilmiştir. O zaman, 'bu bir 
«özel karma komisyon» oluyor. Özel karma ko
misyonlarının faaliyetlerini denetlemek de, İç
tüzüğümüze göre, Millet Meclisi Başkanının gö
revi ve yetkisidir. 

(Binaenaleyh, burada 27 den aşağı oy alan 
ısaym aday adayları, adaylılk niteliğini kazan
mamış oluyorlar. Çünkü, tekrar ediyorum;, 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarının mevcudu 
54 tür. İçtüzüğümüzün 122 nci maddesi salt 
çoğunluğu tarif etmiştir : Herhangi bir mev
cudun, yarnsmdan az olmayan sayıya salt ço
ğunluk diyoruz. Binaenaleyh, bu Komisyonda 
salt çoğunluik 27 dir. Anayasada ve içtüzükte 
başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, 'başka 
(bir hüküm olmadığı için, 'bu komisyonun salt 
çoğunluğu 27 dir. 27 oy alan, aday adaydır; 
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I Genel Kurula gelir. 27 den aşağı oy alan, ge
lemez. 

(Efendim, «Biz 'bumdan, komisyon ımevcudu-
} nun salt çoğunluğu tabirinden, hazır 'bulu

nanları anlıyoruz» diyemeyiz. Çünkü, Anayasa
nın 145 nci maddesi, Anayasa Mahkemesi gibi 
'bir yüce im alkarna üye seçenken Yüce Genel Ku-

I mılunuzda salt çoğunluk, yani vasıflı çoğunluk 
aramıştır, bu Anayasa emridir. 

Ayrıca, hu Komisyonun, 3 ncü madde ile 
ilgili, Heyetinize gelen, burada müzakereye (ko
nu olan raporunda aynen şu cümle vardır : 
«Komisyonlarda ve Genel Kurulda 'birkaç oy 
alan, müracaat eden kilsinin aday seçilmesini 
önlemek için, vasıflı çoğunluik aranmıştır.» Va
sıflı çoğunluk; hepiniz çok iyi takdir buyurur
sunuz ki, ha,zır bulunanların çoğunluğu demek 
(değildir. 

İkincisi; Yüce Meclise hir saym adayın se
çilmesi için 226 oy Anayasa emridir. İçtüzüğü
müzün 28 nci maddesi mucibince, komisyonlar 
mevcudun üçte biriyle tıoplanaibileceğine göre; 
54 ün üçte ıbiri 18 eder ve bu komisyonlar 18 le 
toplanır. Sonra, 18 le toplanan komisyonun salt 
çoğunluğu da, İçtüzüğün 122 nci maddesine gö
re, 9 dur. 9 oy alan buraya aday olarak gelir. 
Komisyonda 9 oy alan aday olacak; Yüce Mee-

I liste seçilebilmesi için, «226» şartı olacak. Bu, 
hukuk mantığına ve zevkine; bu, Anayasa ve 
onun emri ile çıkarılan kanun ve İçtüzükteki 
sistematiğe uygun olmaz. 

Ben, Yüce Meclisten bunu istirham için söz 
aldım. Meşgul ettiğim için özür dilerim. Doğ
ruyu uygulatmaktan ıbaş/ka bir .maksadım yok
tur. 

Geçen 'birleşimde yapılmış olan yedek üye 
seçimi doğrudur. Yedek üyelik için 3 üye 'mü-

I raeaat etmiştir; 3 üye de komisyonda yeter sa
yıda oy almıştır, aday adayı niteliğini kazan
mıştır, Genel Kurulda da yeter sayıda oy almış 
ve seçilmiştir. Onun için o zaman bir itirazı-
ımız olmamıştır; ama bugün öınümüze, aday ada
yı niteliklerini kazanmış 6 aday gelmedikçe, 

I burada seçim yapmamız hatalı olur kanaatin-
I deyim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
iSaym Başkana ve Yüce Meclise saygılar su

narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Avcı. 
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•Adayların teşekkülü hakkında itirazınız 
loldıığuna göre Anayasa Komisyonunun... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — (Sayın Baş-
Ikan, ımademki usul tartışması açtımıız, müsaade 
buyurursanız, Başkanlığın tutumunun uısıulî ol
duğu hakkımda lehte konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Anayalsa Komisyonu bu mev-
zuda aydınlatıcı bilgi verecektir ef endim. Onu 
dinleyelim, ondan sonra. 

Buyurun Sayın Necdet Ökmen. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLA

RINDAN KURULU KARMA KOMİSYON 
iBAŞiKANVEKİLl NECDET ÖKMEN (İstaın-
bıuil) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

iSayım Avcı'nın söylediği husus ilk nazarda 
haklı gibi görünüyor ise- de, fcaıııun an etini, Ana
yasa metni dikkatle olsunduğu zaımaım, haklılığı
nım mevcud olmadı ğı görülecektir. 

Nitekim, bu husus Anayasa ve Adalet ko-
mııisyoınlarıııın o.ntaık olarak yaptıkları topılanıtı-
da da tartışılmış ve .Sayın Adalet Partili üyele
rin de kabulleri üzenime. Aiiıayasa, ve Adalet ko-
ımiisy onlarımdan müteşekkil komisyon, oylama-
nıın sonucunu, kanuna uygum olarak bu şekilde 
saptamış, raporunu bu şekilde düzenlemiştir. 

Bunu şöyle arz etımclk isterim: Sayın Avcı, 
Anayasa Mahkemesiime Yasama Meclislerindcm 
seçilecek aısıl ve yedek üyeler için adaylığa baş
vurma seçim, esaıs ve usulü hakkındaki kamunun, 
1697 sayılı Kanunun 3' ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasını okudu. Bunun son cümlesi ile, «Komis
yonda,, .adaylarım, komisyon mieveudunum ekse
riye tünim oyunu almış bulunmaları § arıttır» şek
lindeki hükmü belirttiler. Ancak, Sayın Avcı 
devam etselerdi, kamunun,, 4 ncü fıkrasında 
'«imovcudun çoğunluğu» lâfıyle «üye tamsayısı -
nım salıt çoğunluğu» arasımda bir ayırım göaeıt-
tiğiiml 'göreceklerdi ve sizin de bilginize sunmuş 
olacaklardı. 

.Simidi eikstik bıraktıkları hususu ben arz 
ediyorum: Arz ettiğim kamunun 3 ncü madde-
ısıinin 4 .ncü fıkrası şöyle devam ediyor: «Yasa
ma Meclisleri, asıl ve yedek üyeleri, komisyo
nun .gösterdiği adaylar arasından' ve gizli oyla 
seçer.» Yani, Yüce Meclisimlizin bugün yapaca-
ğı işlem budur. «Adayın seçilmiş olması içim, 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu al
mak lâzımdır.» 

Görülüyor İd, kanun vazu, komisyonda üye 
tamsayısının salıt çoğunluğu gereğimi koymamış, 
komisyonda başka bir deyim kullanmıştır. O 
deyim de; mevcudun ekseriyetinin oyunu almış 
olması şartıdır. Eğer kanun vazıı, komisyonda 
da üye tamısay ısının salt çoğunluğu şartını, Yü
ce Mecliste aradığı gilhi, aramış olsaydı, bu ka
nunî deyimi burada da belirtmesi gerekirdi. 

Niteldim, Anayasamın yine Anayasa Mahke-
,mes!ine taallûk eden 145 nci maddesinde; «Anıa;-
yasa Mahkemesi, onbelş asıl ve beş yedek üye
den kuruludur. Asıl üyelerden dürdü Yargıtay, 
üçü Danıştay .Genel kurullarımca, kendi Başkan 
ve üyeileriylıe Cumhuriyeıt Başsavcısı v,& Başfea-
nuınsözıcüsü arasından üye tamsayılarının salıt 
çoğunluğu ile ye gizli oyla seçilir.» deıdiiktem 
sonra; yine altta, Askerî Yargıtay için de seçi
mi saptarken; «Askerî Yargıtay Genel Kurulu
nun üye tamsayısının salt çoğunluğu» dlemlefc 
suretiyle ve diğer fıkralarımda da yine aynı de
yimi «üy'e taımsayısınım saıllt çoğunluğu» dcyiımjir 
ni tekrar eitmıek suneitiylle bumu tespit etmiştir. 

O halde, Sayın Aveı'mıın okuduğu 1697 sayı
lı Kanunun 3 ncü fıkrasında, «Komisyonca 
adayların is.eic.imi» ne ait fıkranın son cümlesi, 
«Adaylarım komisyon mevcudunun 'ekserayelti
nin oyunu almış bulunmaları şarttır» demek su
retiyle, salt çoğnınluktan ayrı bir hüküm, «.mev
cudun çıoığumıluğu» anlamında bir hüküm kul
lanmış olduğu içim; komisyon, seçimi buma gö
re yapmış ve sonucu buna göre huzurumuza gıe-
ti'rmişltıir. 

Anayasa Mahkemesinin önemlinin burada 
tekrarlanmaısiinida bir gerek yoktur. Hepimiz bu
nu müdrikiz. Anayasa Mahkeımıesinin önemim
den öıtiüi'ü Sayım Avcı'mım varmak istediği hu
sus, elbette kanun vazıı tarafımdan da düşünül
müş ve komisyonda bumun ne şekilde bu ömemie 
lâyık sıomıuca varacağı saptamimış ve Aıiıayasa ve 
Adalet komisyonlarının ortalk toplantısı bumun 
için tertiiibedilmiştir. Ancak, burada, bir ön ko
misyon olduğu için1 ve seçilecek üye sayusmın 
üç misli gibi bir rakamla bir sonuca varılacağı 
içim ve bu sonuç Yüksek Meclisimizin sıüzgeiein-
den ve takdirinden geçerek, kesân adayların 
(tespitti de Yüce Meclisimize aidola,eağı için, ka
mun vazıı «salt çoğunluğu» komisyon için kabul 
etmemiştir. Onun içim mesele usule uyıgumdiur. 
Bugün seçim yapılabilir. Başkanlık Divamınım 
tutumu da. yerindedir. 
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Saygılarımla arz ederim, efendim. (C. H. P. 
smalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ökmen. 

1, — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
2 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko-

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayısı : 
53) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/61) (S. Saifisı : 55) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhm-iyeti arasında imza
lanan suçluların geriverilmesi sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/62) (S. Sayısı : 56) 

BAŞKAN — Seçim ve oylamalar için kutu
ların konmasını rica ederim. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum. 
Sayın Ahmet Türk?.. Burada. 
Saym Orhan Dengiz 1. Burada. 
Sayın Abdullah Baş türk l . Burada. 
Saym Servet Bayramoğlu'L Burada. 
Sayın Ahmet Buldanlıi . Burada. 

FİKRÎ PEHLİVANLI (Ankara) — Saym 
Başkan, geçen defaki seçimlin sonucu Genel Ku
rula sunulmadı. 

BAŞKAN — Sunulmadı ise duyururuz efen
dim. 

Son yapılan tasnifte nisap olmadığı için du-
yurulmamıştır efendim. Nisap "olmadığı için dik-

iSeçiım usulü hakkında komisyonun aidiaylar 
isçin baıazırlîamış olduğu durum, tavazzuh etmiiiş-
t,iır. Seçiım yapılabilecektir efendim. 

misyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. Sayı
sı : 57) (1) 

kate alınmamıştır. Daha evvel yapılan seçimler 
ise duyurulmuştur. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Sa
yın Başkan, bir defa daha tekrarlanmasında ya
rar vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim yaparız. 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan iki 

asıl ve iki yedek üyelik için Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan kurula Karma Komisyonca gös
terilen aday listesini okuyorum. 

Asıl üyeiliklere; Ahmet Salih Cebi, Şahap 
Kitapçı, Nahit Saçlıoğlu, Orhan Tüzemen, Fuat 
Azgur, Rafet Tüzün. 

Geçen seçimin tutanağını getirtiyorum efen
dim, geldiği zaman okutacağım. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kürsü üzerine konulan kupaların mahiye
tini de söyler misiniz ? 

BAŞKAN — Anlatacağım efendim. 
90 ncı Birleşimde yapılan oylamanın netice

lerini arz ediyorum. 
Fuat Azgur, 200 oy; 
Ahmet Salih Cebi, 195 oy; 
Rafet Tüzün, 147 oy; 
Nahit Taşlıoğlu, 105 oy; 
Şahap Kitapçı, 36 oy; 
Orhan Tüzemen, 3 oy. 

almışlardır. 
Oylamaya Adana secini çevresinden başlaya

cağız. 
Baştaki oy kutusu Anayasa Mahkemesi üye

likleri için yapılacak seçim içindir. Diğer üç oy 
kupası da, anlaşmaların tasdikine dair kanun 
tasarılarının açık oylaması içindir. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarih
li 90 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

VI. — SEÇİMLER 

VII — OTLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı). 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
lerin lütfen oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif komisyonu; Sayın Orhan Dengiz, Sa
yın Abdullah Baştürk, Sayın Ahmet Türk, Sa
yın Servet Bayramoğlu, Sayın Ahmet Buldan-
lı; yerinizi alın efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanakla
rı gelmiştir okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa! 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asil 
üyelik için yapılan seçime.401 üye katul'mış ve 
neticede aşağıda isimleri bulunan adaylar hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
'Mardin 

Ahmet Türk! 

Üye 
'îsitanibuG; 

Abdullah Baştürk 

Üye 
Uşak 

Orhan Den/giz 

Üye 
îstanlbul 

Servet Bayramioğlu 

Üye 
Muğla 

Ahmet Buld!an.h 

Ahmet Salih Cebi, 
Fuat Azgur 
Raf et Tuzun 
Naıhit SaçlıoğiU 
Şahap Kitapçı 
(Orhan Tüzem en 
Boış 

299 
201 
1QI3 
118 
217 

Yok 
3 

BAŞKAN — Bu duruma göre Sayın Ahmet 
Salih Çdbi üyeliğe seçilmiş, diğer bir üyelik 
içlin, de* 'başka bir zaman tekrar oylaıma yapı
lacaktır. 

Diğer açık oylamaların sionuçlarmı arz edi
yorum : : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Biriliği Hülkümeti ana
sında Karadenizde Türk ve Sovyet karasulaırı 
arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti Haik-
kında Pr'otok'olün onaylanmaısmıra uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının açık ofylamasına 
334 sayın üye iştirak etmiş; 30i8 kalbul 20 ret ve 
6 çekimser oyla Kanun kalbul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının açıJk oylamasına (3l3ı6) sayın 
üye iştirak et'miş; 310 kalbul, 20 ret ve 6 çekin-
ser oyla tasarı kalbul edilmiştir. 

'Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sıclsjya-
Jist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan 
suçluların geriveırilmeSi sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
•tasarısının açık oylamasına (324) sayın üye iş
tirak etımiş; 298 kalbul, 20 ret ve 6 çekinser oy
la tasan kalbul edilmiştir. 

VIII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. ı— Aydın Milletvekili lNaihit Menteşe ve 9 
arkadaşının, Eğitim politikasındaki autumu dola-
yısıyle 'Millî Eğitim Bakanı Mustafa 'Üstündağ 
hakkında Anayasanın \89 ncu maddesi uyarınca 
Gensoru açılmasına dair Önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizin gereği Mil
lî Eğitim Bakanı hakkındaki Gensorunun gün
deme alınıp alınmaması hususundaki öngörüş-. 
meye geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum,. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun 

millî bütünlük ve beraberlik içinde, iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmasını hızlandırmak 
anahedefimizdir. Bu hedefe ulaşmanın en güç
lü ve tesirli vasıtalarından birisi de her alanda 
geliştirilecek Millî Eğitim hizmetleridir. 

Eğitimin millî olma vasfı, millî devlet fikrin
den ayrılamaz. Eğitim politikaları, millî amaç
lara ulaşılması için, uygulanacak genel hareket 
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tarzlarını tespit etmek ve bunu rehber yapmak 
durumundadır. Millî güvenliğin korunması, bu 
amaçların başında gelir. Devletin temel nizamı
nın anaunsurlarryle birlikte tüm varlığının iç ve 
dış tehlikelere karşı güçlü tutulabilmesi ve gü
ven altına alınabilmesi amacından sapan bir eği
tim politikası, millî olma vasfını kaybeder. 

Millî Eğitim Bakanj Mustafa Üstündağ Ba
kanlıktaki icraatı, tutum ve davranışı ve Ba
kanlığa hâkim kılmak istediği düşünce ve zih
niyet itibariyle, yukarıda belirlediğimiz amaca 
tamamıyle ters düşmektedir. 

1. — Millî Eğitim Bakanı, haklarında dev
leti ve rejimi yıkmak, komünist örgüt kurmak, 
bunları sevk ve idare etmek, komünizm propa
gandası yapmak gibi eylemlere katılmış görev
liler hakkında genelge yayınlayarak bunların 
derhal görevlerine iade edilmesini emretmiştir. 

2. — Görevlerine iade emri verilenler ara
sında halen mahkeme kararıyle cezaevinde tu
tuklu bulunan da vardır. 

3. — Belli ideolojik zihniyeti koruma gayesi
ni güden bu genelge yasalara da aykırıdır. Yü
rürlükteki kanun ve nizamlara göre yetki sahi
bi bulunan mercilerin, bu arada valilerin yet
kilerine haksız bir müdahale niteliğindedir. 

4. — Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ, 
kapatılmış TİP, Dev - Genç, Halk Kurtuluş Par
tisi veya Cephesiyle ortak hareketlere giren ba
zı kişileri özel himayesi altına almıştır. Bu su
retle de eğitim müesseselerinde devlet ve rejim 
aleyhine birtakım eylemlerin yayılmasına sebe
biyet vermiştir. 

5. — Himaye ettiği kişilerin fiilleri Millî Eği
tim Bakanının bilgisine sunulduğu halde, Ba
kan, millî menfaatlere ve millî güvenliğe aykırı 
tutumunu sürdürmüştür. 

6. — Millî Eğitim camiası içinde bakanın bu 
tutumundan cesaret alan bazı kamu görevlileri 
Parlamentoya hakaret etme cüretini dahi perva
sızca göstermişlerdir. 

7. — Bakanlığa bağlı bazı görevlilerin katıl
dığı toplantılarda, «Halkı sınıf şuurunun kuv
vetlendirilmesi ve sınıf mücadelesinin hazırlan
ması» yolunda kararlar alınmış ve Bakan bu du
ruma bilerek seyirci kalmıştır. 

8. — Rejimi ne olursa olsun, hiçlbir memle
ket, istikbalinin ümidini teşkil eden çocukları
nın kendi devletine ve rejimine ,kar§ı tek taraf

lı bir telkin altında ve zararlı cereyanlara açık 
biçimde yetiştirilmesine müsaade edemez ve se
yirci kalamaz. 

9. — Memleket sever, yüksek vazife yapma 
şuuruna sahip, milliyetçi, kanun ve nizamlara 
saygılı bir çok öğretmen ve görevliler, anarşi ve 
boykota karşı çıktıkları için görevlerinden alın
maktadırlar. Bakanın ideolojik amacı belli olan 
tutumu, büyük saygı duyduğumuz Türk irfan 
ordusu içinde ayrılıkları körüklemekte ve hu
zursuzluk yaratmaktadır. 

10. — Eğitim Bakanının keyfî ve şahsî tu
tumunun merkez teşkilâtı tasarruflarında özel 
bir görüntü arz ettiğini belirtmek isteriz. Ba
kan bir çok görevlilerden baskıyle dilekçe al
makta ve tayinlerini yeni icat ettiği bir usulle 
yapmaktadır.- Baskı ve tahdide dayanan bu usu
lün sonucu olarak Anayasanın 1Iİ4 ncü madde
sine göre tasarruflarına karşı yargı yolunu ka
pamakta ve yargı denetimi dışında keyfî icraa
tını sürdürmektedir. Buna ait misaller belgele
riyle birlikte Yüce Meclisin huzuruna getirile
cektir. 

Yukarıda belirtilen ve görüşmeler sırasında 
bütün yönleriyle açıklanacak olan selbeplerle, 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ, taşıdığı 
makamın yetkilerini kötüye kullanmış, Eğitim 
Bakanlığının politikasını millî yörüngeden sap
tırarak devletin ve rejimin geleceğini tehlikeye 
atan bir tutum içine girmiştir. Bu durum, Millî 
Eğitim Bakanının siyasî sorumluluğunu gerek
tirir niteliktedir. 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre işlbu Gen
soru önergemizin gündeme alınarak sonuçlan
dırılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Aydın 
Nahît Menteşe 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Kayseri Ankara 
Mehmet Altmışyedioğlu M. Kemal Erkovan 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Gaziantep 
Hüseyin încioğlu 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Van 
ihsan Bedirhanoğlu 

'BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
ruz. 
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Önerge saJhiplerinden bir kişiye söz verece
ğiz efendim. Önerge sahiplerinden söz isteyen 
Yar (mı efendim? 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 
— Ben konuşacağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, buyurumuz 
efendim. (A. P . , C G. P., D. P. sıralarından al
kışlar.) 

Sayın Erkovan/ süreniz 10 dakikadır efen
dim, ona göre konuşunuz. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 
20 dakikadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzüğü okuyalım efendim. 
Konuşmanız 10 dakika ile sınırlandırılmıştır 

efendim. 
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 

— Gensoru görüşmelerinde Önerge sahibi de 20 
dakika görüşür efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 61 nci maddesinin 
ıSon fıkrasına göre, konuşmanız 10 dakika ile sı
nırlıdır»- ©fendim. 

Buyurunuz Sayın Erkovan, önerge sahiple
rinden biri olarak görüşmeye başlayınız efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mustafa Üstün-
dağ hakkındaki gensoru önergemizi konuşmak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhalefetin müştereken vermiş bulunduk
ları gensoru önergesini dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Sayın Millî Eğitim. Bakanının yapmış bu
lunduğu tayinler ve diğer tasarruflarını yüksek 
huzurlarınızda eleştirebilmemiz için, bu çatı al
tında bulunan yalnız muhalefetin değil, bütün 
Parlamento üyelerinin üzerinde ittifak edecek
leri bir noktada hareket etmekte fayda gömmek
teyim. 

Bu müşterek nokta ve görüş de, Anayasa
mızda, Millî Eğitim Temel Kanununda tespit 
edilmiştir. Anayasamız başlangıcında: 

'«Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülkeler etrafında toplayan ve milletl
imizi, dünya .milletleri ailesinin eşit haklara sa-
Ihip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milli-

• yetçiliğinden hız ve ilham alarak...» demekte
dir. 
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Millî Eğitim Temel Kanunu ise; gençlerimi
zi bilim anlayışı kuvvetli, millî tarih şuuruna 
sahip, vatanına, örf ve âdetlerine bağlı, milli
yetçi ve sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek 
öğrenime dayanan mesleklerde türlü bilim ve 
uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış, bilgi ve 
tecrübe sahibi, sağlam (karakterli vatandaşlar 
•olarak yetiştirmek amacını .hedef olarak göster
miştir. 

Bu amacın dışına çıkmak, Anayasayı ihlâl 
ve Anayasa suçu işlemek olur. Sayın Bakanın 
tasarrufları Anayasa dışı rejim 'heveslilerini 
ümitlendirecek bir davranış niteliği taşımakta
dır. 

Sayın Başbakanın, her zaman olduğu gibi 
acele ıbir hükümle gensoru önergesini bir Hükü
met meselesi olarak düşünmesi (bizleri cidden üz
müştür. İktidarı oluşturan partilerin meseleye 
bu açıdan bakmaları, memleket için yararlı ol-
mayacaiktır. Sayın Ecevit kendi ifadesinde de; 
«Beni bu parti içinde ılımlı bulanlar var.» de
mişti. Zannederim bunlardan biri .de Sayın Millî 
Eğitim Bakanı olsa gerek. 

Muhterem milletvekilleri, yukarda, hepimi
zin üzerinde birleşmek mecburiyetinde bulun
duğumuz hükümleri okuyan ve bunları uygula
yan öğretmenler, Bakanlığın takibi ve baskısı 
altına alınmışlardır. Yersiz ve zamansız olarak 
bu öğretmenlerin 'birçokları her gün başka yer
lere tayin edilmektedir. Bu tayin ve baskı ha
reketi Türkiye'nin her yerinde yaygın ve teh
likeli bir vaziyet almıştır. Müfettişler bu baskı 
ve yaygın hareketler karşısında; bıraktın imza
lı şikâyetleri, imzasız şikâyetleri dahi vesika 
olarak almakta ve öğretmenleri bu şekilde sor
guya çekmektedir. 

İsparta, Tunceli, Adıyaman, Besni, Sivas, 
Ardahan, Gümüşhane, Antalya, Ankara, Balıke
sir ve Tralbzon illerindeki olayları, gensoru açıl
masına imkân verirseniz, dosyaları ile yüksek 
huzurlarınızda arz edeceğiz. 

Sayın Balkanın, müfettişler vasıtasiyle, bas
kı altına aldığı öğretmenlere yönettikleri soru
ların müşterek tarafı şudur: «Atatürkçülük kis
vesi altında, milliyetçilik konusunu işleyerek 
beyin yi/kadığmız...» şeklindedir. Bu bütün öğ
retmenlere yöneltilen müşterek sorudur. 

Örnek olarak Başbakanlık tarafından yayın
lanmış bulunan, Pekin'de basılıp da Türkiye'ye 
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sokulan « Mao'nun El Kitabı» na .karşılık, 
«Türk Gençliğinin El Kitabı» nı seminer konu
su yapan öğretmen hakkında soruşturma açıl
mıştır. Bu hadise Ankara liselerinde cereyan et
miştir. Bu kitap, Atatürk hakkında Başbakan
lık tarafından bastırılmış, «Türk Gençliğinin 
El Kitabı» dır. Bunu seminer konusu yapan 
löğretoen sorguya tabi tutulmuştur. 

tSayin millet.vekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, 
sanki TÖB - DER'in merkezinden idare edil
mektedir. TÖB - DER der ki ; «Bir av<uç idare
cinin şerefli Türk öğretmeninin fikir yapısını 
temsil etmeyeceği şüphesizdir.» 

Bir avuç idarecinin maksat ve gayesinin ne 
kadar tehlikeli ve Türkiye'yi yıkmaya matuf 
'bir hareket olduğunu sizlere, arz etmek isterim. 

Şöyle k i : 
1. Bütün TÖB - DER şubeleri aşırı sol mili

tan üyelere açık .olacaktır. 

(2, TÖB - DER şubelerinin bir odası veya 
bir katı mahallî ve aşırı sol militanlara tahsis 
edilecektir. 

3. Aşırı sol militan örgüt mensupları 
TÖB - DER şubelerinde Marksist, Leninist ki
taplarla eğitilecektir. 

4. Marksist, Leninist bütün kitapların, 
TÖB - DER şubeleri vasıtasıyle % 20 tenzilât
lı olarak öğretmen ve öğrencilere satılması ilân 
edilmiş ve bu TÖB - DER Dergisinde çıkmış
tır. 

'5. İşçi - köylü komitelerinin TÖB - DER 
vasitaısıyîe kurulması ve genişletilmesi. 

6. Marksist - Leninist eğitimlerin TÖB - DER'e 
mensup militanlarda yapılması. 

TÖB - DER tarafından % 20 tenzilâtlı .ola
rak öğretmen ve öğrencilere satılması .salık ve
rilen kitaplardan birkaçının ismini okumakla 
yetineceğim. 

1. Bolşevik Partisi tarihi, 
2. Bütün ülkelerin işçileri .birlesiniz (Çin 

Kominist Partisinin yayınlarından), 
3. Devlet ve ihtilâl kitabı (Lenin'in), 
4. Proleterya ihtilâli, 
'5. Komünist manifestosu, 
6. Yaşasın halk savaşlarının zaferi, 
7. Diyalektik ve tarihî materyalizm, 
8. Pekin Moskova çekişmesi, 
9. Dün köleydik bugün halkız. 
Gibi kitaplar. 
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ıSayın Millî Eğitim Bakanı, Hükümetin gü
venoyu aldığı gün, Hükümet Programının da 
aksine, maarifin en önemli meselesi gibi, aşırı 
solcu ve komünist propagandası yapmaktan 
mahkemelerde davaları devam eden öğretmen
leri, 7 . 2 . 1974 tarihinde ve ivedi olarak bir 
tamimle görevlerine iade etmiştir. 

Yine bu emre göre, 16 Şubat 1974 tarihin
de «Gizli ve ivedi» damgası taşıyan bir yazı ile 
şu öğretmenleri görevlerine iade etmiştir. 

1. Malhkemesi devam eden bir öğretmen; 
2. Hakkında ılüzumu muhakeme karan ve-

ı'ilen diğver bir öğretmen; 
3. Müsndt suçtan bereat edip henüz kara

rı kesinleşmeyen diğer bir öğretmen; 

4. Mulhakemesi devamı eden diğer bir öğ
retmen ,H 

5. Muhakemesi devam eden diğer bir öğ
retmen; Adana Güvenlik Mahkemesince muh.a-
kemesii devam eden diğer bir öğretmen, 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Adı ne, 
adı ne? 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Efendim?... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Vatan 
Cephesi gibi başladın saymaya... (D. P. sırala
rından «Sen devam et» sesleri.) 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Hepsinin isimleri var. 

16 Şuibat 1974 tarihinde Özlük İşleri Genel 
Müdürlüğünden «İvedi ve gizli» olarak çıkmış; 
sayısı 615; bütün öğretmenlerin isimleri vardır. 
Eğer merak ediyorsanız lütfen gensoru açılma
sına oy veriniz, birer birer hepsinin dosyasını 
arz edelim, (A. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bu şekilde, muhalkemesi devam eden elli 
küsur öğretmen var. Bu listede olan ve muha
kemesi devam eden "öğretmenlerden birkaçının 
fikirlerine bakalım. 

Konya ile irtibat tesis ettiği, Konya gençlik 
örgütüne sık sık gidip geldiği, buradan dergi, 
gazete gibi yayınları temin ettiği, bu durumla
rı hisseden kulu halkının rahatsız olduğu, bir 
vatandaşın kaynıaıkamlığa müracaat ederek yu
karda baihsi geçen şahısların gizli örgüt şeklin
de çalıştıklarını, komünizm propagandası yap
tıklarını, 'bu münaselbetle çocuğunu okula gön
dermek istemediğimi, kaymakamlığın tedbir al-
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anası gerektiğini bildinmiş, Bu olay üzerine ya
pılan aramada öğretmenin evinde çeşitli vesika
ların ele geçirildiği; yine başka şahıslar kayma
kamlığa müracaat ederek, bu şalısın söyle dükle
rini teyildeder mahiyette beyanda bulundukları; 
evi aranan şahsın evinde Atatürk'ün büstünün 
gözlerinin <oyulduğunun tespit edildiği; Türk 
'bayrağının yırtılmış şekilde ele geçtiğinin anla
şıldığı (A. P. sıralarımdan «Kahrolsunlar!» ses
leri) Türkiye'de mahkeme zabıtlarında vardır, 
(sabittir. Bu, bu memlekette göreve iade edil-
ımiştir. (A. P. sıralarından «Atatürk düşman
ları kahrolsun» sesleri.) 

Yine göreve iade edilenlerden bir başka öğ
retmenin fikrine gelelim. «Sırmalı askerleri ve 
tasmalı polisiyle bir siyasî iktidar var ki, ku
durmuş köpeklere benziyor. Biliyorlar kardeşiim, 
yataklarında yan gelip yatamazlar artık. Kor
kunç ölümlü günler gelecek, (biliyorlar. Senin 
günlerin gelecek, komünist günler gelecek» di
yor. 

.Yine bu Sayın Vekilin tayin ettikleri- ve ay
nı suçlarla muhakemesi devam edenlerden birisi
ni de Sayın Vekil Almanya'ya konferans verme
ye gönderiyor. (Vesikası var.) Bunlar çok ağır 
bir ithamdır. Bir Maarif Vekilinin, Türkiye Cum
huriyetinin bu çatısı altında bu şekilde bir itha
ma lâyık görülmemesi gerekti. (C. H. P. sırala
rından, ı«iMillî Eğitim Bakanı» sesleri). 

(Bunun için, Yüksek Heyetinizin Sayın Vekili 
(bu 'ithamdan kurtulması için Gensoru önerge
mize müspet ıoy verip, bütün meseleleri etraflı
ca konuşmamızda fayda olduğu kanaatindeyim. 
Bir Maarif Vekilinin, («C. H. P. sıralarından, 
«Millî Eğitim Bakanı» sesleri) Bir Millî Eği
tim Bakanının programında «Teknik öğretime 
öncelik vereceğim, nazarî öğretime öncelik ver
meyeceğim.» demesi çok normaldir. Bu, bu kür
sülerden münakaşa edilebilir. Fakat Yüce Heye
tinizin bir noktada ittifak etmesi lâzımdır; Millî 
Eğitim Bakanlığının hedefini Anayasa tayin et
miştir, hiç bir parti Anayasanın tayin ettiği bu 
hükmün dışında eğitim yaptıramaz, bu eğitimi 
yaptırırsa Anayasa suçu işlemiş olur. Bugün hu
zurunuzdaki vekil maalesef bu durumdadır.. 
(C. H. P. sıralarından, «Ya komandolar, ya sen» 
sesleri). 

Yine, '«Keşanlı Ali Destanı, akşam Cum
huriyet Halk Partisi adına oynanacak» diyor. 

Bir mahallî gazetede «Keşanlı Ali Destanı, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına oynanacak» 
diyor.. (C H. P. sıralarından, «Yıllardan beri 
oynanıyor» sesleri) Tabiî normal oynanabilir; 
fakat oynayan ve hazırlayanlar, gözetici öğret
men Cahit Yarış, bir öğretmen ve talebeler bir 
salonda Cumhuriyet Halik Partisinin adına Ke
şanlı Ali Destanını oynuyorlar; işte vesikası. 

TANİKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, vakti bitti efendim, (C. H. P. sıraların
dan, «Vakti doldu» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, iki dakikanız 
kalmıştır efendim, ona göre konuşmanızı. 

HASAN KORıKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 107 ncl maddesine göre 20 da
kikadır, daha 12 dakika konuşma hakkı vardır. 

BAŞKAN — 10 dakika ile sınırlandırılmıştır 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) 
— Diğer (bir delil: «Dertli, halkçı, devrimci kız 
öğrenciler» adına (isim yok) bir öğretmen şikâ
yet ediliyor. Sayın Vekil, burada, «Halkçı, dev
rimci» tabirini görünce hemen müfettiş gönde
riyor ve öğretmen hakkında takibata geçiyor. 
Bunun mukabilinde Anayasa çizgisi içerisinde 
kalmış, milliyetçilik derslerinden başka bir ders 
vermeyen, müfredat programına aynen riayet 
eden öğretmenler bugün kendi öz memleketlerin
de bir göçmen gilbi oradan oraya tayin edilmek
tedirler... (IC. H. P. isıralarından, «Kaç kişi» 
sesleri) Bunu soruyorsunuz, haklısınız; za
manın on dakika binlerce isim, yüzlerce 
dosya vardır. Lütfen oy veriniz, genso
ruyu açınız konuşalım, niye kaçıyorsunuz1? (A. P. 
ve D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onun için yalnız ve sık sık vesika okumak mec
buriyetinde kalıyorum zamanımın kısalığından.. 

Yine İlköğretim Müdürlüğüne atanması ge
reken bir imtihanda, 26 puan alan bir öğret
men atanmıyor, TÖB - DER'e üye olduğu için 
,13 puanla"başka bir öğretmen atanıyor ve kanu
nî bir haksızlık yapılıyor. 

Millî Eğitim Enstitülerinde beş sene öğret
menlik yapmayanın tayini mümkün olmadığı 
hailde, bugün Balıkesir Necatibey Öğretmen 
Enstitüsüne.. (C. H. P. sıralarından, «Eğitim 
Enstitüsü» sesleri) beş sene müddeti dolmayan, 
ehil olmayan öğretmenleri tayin etmiştir.. 
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(BAŞKAN — Sayın Erkovan, vaktiniz dol
muştur efendim. 

MUSTAFA KEMAL EKKOVAN (Devamla) 
— Mulhterem milletvekilleri, konuşmanın süre 
ile tahdit edilmiş olması nedeniyle örneklerden 
pek azını açıklayabilmiş durumdayım. Önerge
ye müspet oy verdiğiniz takdirde gensoru açuLacak, 
konuyu enine boyuna bültün belgeılerii ile ortaya 
koymak mümkün olacaktır. Bine yakın «belge ile 
Bakanın aşırı solu himaye eden kasıtlı tutumu 
açıklanacaktır.. 

('Tunceli Milletvekili Nihat Saltık, İçel Mil
letvekili Nazım Baş ve Ordu Milletvekili Ata Bo
dur arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler; 
Başkanın tokmağı vurması.) 

BAŞKAN. — Sükûneti ihlâl etmeyin efendim, 
rica ederim. (C. H. P . ve D. P. arka sıralarından 
gürültüler.) 

ISayın Erkovan cümlenizi bağlayın, sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalacağım efendim. 

MJUISTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla). 
— Efendim, ben konuşamıyorum. 

BAŞKAN —'Anlıyorum efendim, siz son cüm
lelerinizi bağlayın, rica ederim. (C. H. P. ye D. P. 

1. <— Aydın Milletvekili Nakit Menteşe ve 
9 arkadaşının, eğitim politikasındaki tutumu do-
layısıyle Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Gensoru <açılmasına dair önergesinin 
öngörüşmeleri sırasında 1 nci oturumda cereyan 
eden olaylar hakkında konuşmalar. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bunda nönceki oturumda cereyan eden olay-

arka sıralarında şiddetli gürültüler; Başkanın 
tokmağı vurarak sükûneti temine çalışması.) 

ISayın Saltık, Sayın Saltık.. (Şiddetli gürül
tüler ve C. H. P. ve D. P. arka sıralarında aya
ğa kalkmalar, karşılıklı yürümeler.) 

ISayın İdareci Üyeleri vazifeye davet edi
yorum efendim. Lütfen yerlerinize oturunuz. Din
leyiciler yerlerinden kalkmasınlar efendim. 
(Şiddetli gürültüler.) 

Lütfen İdareci üyeler sayın milletvekillerini 
yerlerine oturtun efendim. (Başkanın devamlı 
olarak tokmağı vurması; C. H. P. ve D. P. arka 
sıralarında karşılıklı yürümeler, yumruklaşma
lar, çanta atmalar ve şiddetli gürültüler.) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
azınlık olanın bu Mecliste hakkı yok mu ? Bakın 
ne hale geldi. (Şiddetli gürültüler, yumruklaş
malar, çanta atmalar.) 

BAŞKAN -— Bu şartlar altında oturumu 
idare etmek mümkün değildir.. (Şiddetli gürül
tüler; Başkanın devamlı çan çalması.) 

Birleşime yarım saat ara veriyorum efendim. 
Kapaınma iSaati : 16.46 

lar hakkında Adalet Partisi Grupu adına söz 
istiyorum. 

ALt FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Bayın 
Başkan, Meclisteki olaylar üzerinde bir milletve
kili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci oturumda Meclisimizde 
cereyan eden müessif hadise sebebiyle Adalet 

•« *B^ • • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma iSaaltfi : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Ramın. Hancıoğlıu 

DİVAN ÜYELERİ : Zeikâd YayOlalı (Erzurum), Tufan (Doğram Avşargüa (Kayseati) 

• 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

IV. - (BAŞKANLIĞIN IGENELKURULA SUNUŞLARI 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Partisi Grupu adına Sayın Refet Sezgin, buyu
run efendim. 

,A. P. GRUPU ADINA REFElT SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri.. 

MEHMET BIYIK (Niğde) — Kamgaya se
yirci kaldınız, aracılığa da seyirci kalsanız iyi 
olurdu. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşmamı yapabilmem için hiç olmazsa 
müessif 'hadiselerden sonra açılan şu ikinci otu
rumda sükûnetle bir müzakerenin cereyanının 
temini lâzım; gelir. 

ISaym milletvekilleri, bundan önceki oturum
da, huzurunuzda son derece müessif olaylar ce
reyan etmiş bulunmaktadır. Grupumuz, cere
yan etmiş bulunan olaylardan dolayı son dere
ce teessür içerisinde 'bulunmakta, bunu huzu
runuzda (bir kere daha ifâde etmek lüzumunu 
duymaktadır. 

iMulhterem milletvekilleri, bundan (bir kaıç 
(gün önce, kamuoyuna ve Yüce Meclisimize inti
kal etmiş bulunan bir gensorunun, İçtüzük hü
kümlerine uygun surette huzurunuzda müzake
resinin yapılacağı malûm bulunmakta ve kamu
oyu da önemli bir denetim yolu bulunan ve 
üzerinde çeşitli istikametlerde ejok tartışma cere
yan eden bir gensoruyu müzakere edecektir. Bu 
bellidir. 

Geçen dönem içerisinde Yüce Mecislerde 101 
gensoru önergesi ıgörüşülmüş bulunmaktadır. Bu 
rakamı hafızaları tazelemek bakımından arz edi
yorum. O gensoruların görüşüldüğü celselerde, 
Yüce Meclislerde dile getirilecek hemen hemen 
(hiç (bir olay da cereyan etmemiştir. Hele, bu se
viyede hiçbir ıolay, 1961'den bu yana Yüce Mec
liste cereyan etmiş değildir. 

Gensoruyu veren on milletvekili adın bir 
sayın arkadaşımız, zaman Ölçüleri içerisinde tah-
ditli olarak görüşlerini masum bir şekilde, gayet 
tabiî 'bir mecrada ifade ederken, iktidarın çok 
talhammüllü olması lâzım geldiği halde, ikti
darın büyük kanadı ile muhalefet partilerinden 
(biri arasında, çantaların savrulmasına varan mü-
eıssif dayak hadisesi cereyan etmiş bulunmakta
dır. 

Murakabe, mulhalefetin en mühim görevi. 
Murakabe, Anayasa ile tanzim edilmiş bir mü-
sese, bir (hak. Ne kadar hak t iktidar kadar hak. 

Hatta, ben biliyorum ki, biz biliyoruz ki, ge
çen dönem içerisinde, ondan evvelki dönemlerde, 
ıSayın Cumlhuriyet Halik Partisi, bir ölçüde de 
ıhaklı olarak murakabeye büyük bir değer ver
miştir. Biz, iktidarda bulunduğumuz sürece mu
rakabeyi daima saygı ile karşılamışızdır. • O öl
çüde, Anayasa ölçüleri içerisinde, muhalefetin 
murakalbe yapma imkânlarını en geniş mana-
siyle de zaten Anayasamız ve sistemimiz kabul 
ettiği için, biz de ona saygı duyarak riayetkar 
olmuşuzdur. (C. H. P. sıralarından, «Her hal
de küfür değil» sesi). 

Evet, küfür değil, gayet tabiî küfür değil. 
Arkadaşınım, şu meseledeki düşüncemizi izah 
etmeye gayret ettiğimiz sırada dahi bize müda
hale etmesi, her (halele içtüzüğümüzde nizamla-
nan bir usul: değildir. 

Muhterem 'milletvekilleri, Meclis içerisinde, 
Meclisin kapısından ayağımızı attığımız andan 
itibaren, Meclisten çıkacağımız zamana kadar 
hangi şekillerde hareket etmemiz lâzım geldiği 
İçtüzükte bellidir, tanzim edilmiştir. Bunun içe
risinde dayak yoktur, çanta sallama yoktur, mu
halefet liderini ve milletvekilerini dövmek yok
tur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Kaba kuvvetin Mecliste yeri yoktur. 

ıŞimdi on dakika.. 

MEHMET CAN (Adana) — Sayın Başkam, 
ortalığı karıştıracak. 

REPET SEZGİN (Devamla) — Ben bir şey 
karıştırmıyorum.. Ben bir şey karıştırmıyorum. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler; karşılıklı 
ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendilm. Yeni 
ihadiselere meydan vermeyelim, çok rica ederim. 
iSükûneti muhafaza ediniz efendim. 

iSELOUK ERVERDİ (Erzurum) — Biraz sü
kûnetle konuş, hadise mi çıkarmak istiyorsun? 

REPET SEZGİN (Devamla) — Efendimi 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çok rica ede
rim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) —Şimdi ha
dise çıkartacaksın. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben millet
vekillerine bir şey söyleyemem (Sayın Erverdi. 
Ben, bu Mecliste fikirlerimi arz edeceğim. Bu 
Mecliste murakabe görevimizi.. (Şiddetli gürül
tüler, ayağa kalkmalar.) 
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13A1ŞKAN — Lüüfeıı oturunuz rica ederim. 
NEODET UĞUR (İstanbul) — Manzara bu. 

Yarattığınız manzara Ibu. Şu hale bakın. 
(BAŞKAN — Müdalhale etmeyin efendim. 
(NEGDET UĞUR (tstanlbul) — yarattığınız 

manzaraya yakışır konuşma yapıyorsun. İfti
har edin, size yakışıyor. (Gürültüler) 

(BAŞKİAN — Sayın arkadaşlar, lütfen. 
ÜRlEFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Uğur, 

ızatıâliniz Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Baş-
kauvekilisiniz. Bana hu hareket yakışsa, hen 
(bunu.. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Bakın iftihar 
edin, konuşmanızın sonu.. 

RlBFET SEZGİN (Devamla) — Ektiğinizi bi
çiyorsunuz. Rüzgâr ekmeye devam ettiğiniz sü
rece, 'bu Mecliste fırtına biçersiniz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

(BAŞKAN — Karşıhklı konuşmayalım efen
dim. 

REFBT SEZGİN (Devamla) — Muhalefetin 
haklarını - <muihalefetin sayısı ne olursa olsun -
sayı çoğunluğuna ezdirmemek kararındayız. Biz 
meseleyi Meclis kürsüsünde, millet huzurunda 
konuşmak suretiyle neticeye vardırmak düşün
cesindeyiz. iAnıa milletin huzurunda cereyan eden 
meseleler gösteriyor :ki, siz yalnız kendiniz için 
'bir fikir özgürlüğüne, yalnız kendiniz için Meclis 
faürsüsünde konuşmaya, yalnız kendiniz için Tür
kiye'de idare hakkına düşünce olarak sahip; hiç 
'kim'seyi de İçtüzüğün, Anayasanın teminatı al
tında bulunan hakları kullanmamakla âdeta gö
revli, dikensiz bir ,gül balhçesi şeklindeki Mec
lisi ister düşüncede gözüküyorsunuz. Sayın Uğur, 
izin veriniz Grup Başkanvekilisiniz; 'ben Adalet 
Partisi Grupu adına cereyan etmiş bulunan hadi
seden dolayı teessür ve teessüflerimizi arz etmek 
için huzurunuza gelirken, bana bu kürsüde ko
nuşma imkânı vermemek istiyorsunuz âdeta. 
(Buna ne hakkınız var? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok 
İçtüzükte böyle bir şey, konuşma için. Başkan 
size (başka (bir husus için sö,z verdi. 

'BEFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Uysal 
da hilirlerki, 19*61'den beri Yüce Meclis huzu
runda çeşitli vesilelerle bu kalbil hadiseler cere
yan etmiş; cereyan eden ıher hadisenin akabinde 
/bütün siyasî parti grupları, kendi düşünceleri is
tikametinde meseleyi gelmiş incelemişler ve bu
na bir tedbir aramışlardır. 

(Meclislerimizde bu kahil hadiselerin cereyan 
etmemesi için Meclis yönetiminin, gruplar idare
cilerinin "birtakım tedjbirler almasını istemek; 
Meclisin tutarlı, isalbetli, milletin vermiş oldu
ğu vekâlete uygun biçimde çalışmasını sağla
mayı istemek acaba neye aykırıdır? Düzenli bir 
•çalışma istemek, Ibir şeye aykırı mıdır? Meclisi 
ibir anarşi yuvası halinde göstermek isteyenlere 
fırsat vermemek düşüncesindeki gayreti niçin 
yerersiniz ? Buna ne hakkınız var ? 

A.ma (bu Mecliste muhalefet liderleri dövülür, 
mulhalefet liderlerine sövülürse, (bizim hatırımıza 
iktidarın büyük kanadının mulhalefet yaptır
mamak istediği gelir ve Hükümet Programının 
müzakereleri sırasında Sayın Başjbakanın; -«Ne
yin 'muihalöf etini yapacaksınız ?» diye ortaya koy
muş lolduğu sualin asıl ma.ksadı da şöyle geli
yor insana; «Biz size Meclis içinde muhalefet 
yaptırmayacağız..» Açana bunu mu demek istedi 
Sayın Başfoakan? Bu dahi hatıra geliyor; ama 
ben arz edeyim. ıŞimdi (bu meseledeki sözlerimi 
şöyle bağlayacağım; - taihammülünüzü de suiis
timal etmek istemiyorum - nen biliyorum ki ne 
söylesem, siz davranışlarınıza devam edeceksi
niz; ama biz de kararımızda devam edeceğiz. 
Mulhalefet olarak halklarımızı - şartlar ne olur
sa olsun - kullanmak için meşru, İçtüzüğün, ya
saların vermiş olduğu hakları sonuna kadar kul
lanmaya devam edeceğiz. Kalba kuvveti kullan
maya devam etmek isterseniz, siz devam ediniz; 
(biz huridan yılmayacağız, milletten aldığımız ve
kâletin gereğini ifa edeceğiz. Millet Meclisinde, 
Milletin Meclisinde Hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğunun yazılı bulunduğu bu Mec
liste, kalba kuvvetle muhalefeti susturmak, me
buslarını, liderlerini dövmeye kıyam etmek, 
sövmek nid'attır, klötü icattır. O itibarla, bundan 
tevakki edilmesi lâzım gelir. 

Esasen Şair'in dediği gilbi : 
«Ne mümkün zulm ile 'bkPat ile imhayı hürriyet, 
Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten» 

(Bunu yapalbiliyor musunuz? 
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra

vo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar.) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Vefa Tanır. 
C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 
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İçinde bulunduğumuz şu çatı, 14 yıldan be
ri bugünkü karşılaştığı hadiseyle karşılaşma
mıştır. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, bu binaya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1961'de ilk defa 
geldi. 1961'den evvel sadece Kurucu Meclis ça
lıştı. 1961'den bugüne kadar bu Meclis içerisin
de hiç birinizin paylaşamayacağı ideolojilerde 
partiler de geldi, gitti. Bu Mecliste çetin parti 
münakaşaları ve mücadeleleri oldu. 1961'den 
sonra bu Meclise karşı ihtilâl denemeleri de ol
du. Bir gecenin içerisinde bir siyasî partinin 
övülmesinin, bir siyasî partinin devrinin methe-
dilmesinin suç olduğu kanunların dahi çıktığı 
günlerde bu Meclis bugünkü hadise ile karşılaş
madı. 

. Sayın Milletvekilleri, 
Kasım'da ilk toplandığınız zaman hanginiz 

oturduğunuz sıraların bir tek tarafının eksi
ğini gördünüz? Bakın şimdi önlerimize, bugün 
sıraların koltukları söküldü. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şu anda, bu bölgedeki sıraların koltukları, 
biraz evvel milletin iradesini temsil eden insan
ların kafasını kan akıtır bir hale gelmişti. On 
onb^ş dakika evvel milletvekili arkadaşlarımı
zın bir kışımı papuçsuz dolaşıyordu burada. Fik
re karşı papucun müdafaa vasıtası olarak kul
lanıldığı bir Meclis, elbette üzücü ve burada 
konuşulması, müdafaa edilmesi zor bir mesele
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)! 

Aziz arkadaşlarım, 
özgürlükten bahs ede ede geldik. Bir kısım 

partili arkadaşlarımız, bu özgürlük lâfı bizim 
ağzımıza alındığı zaman sinirli oluyorlar, kendi
leri özgürlükten bahsederken hoşgörür oluyor
lar. Bu kürsüde konuşanı özgür tutamadıktan 
sonra, Devletin polisinin, valisinin korumaya 
mecbur olduğu insanların huzurunuza geldiği 
şu kürsüde rahatça konuşma imkânını bulama
dığı zaman hangi fikir özgürlüğünden bahsede
bileceğiz? 

Bu memleketi idare etmeye buraya oturan
lar, onların partileri, bu memleketin muhalefet 
vazifesi verdiği insanlara, millet adına getirdiği
miz konuşmalarda tahammül göstermek en baş
ta gelen vazifeleridir. (O. G. P. ve D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Bunu yapamadığımız gün, kaba kuvvetle 
Meclis kürsüsünde fikri önlemenize imkân yok
tur. Bu-çok denendi, bu muvaffak olamadı, bu 
iktidarların başını yedi. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, 
Kürsüden muhalefetini men etmek istediği

niz insanları, sokak muhalefetine mi terketmek 
istiyorsunuz? Demokrasinin hayrına bir iş mi
dir bu? 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Yeni Meclis açıldığından beri, asıl üzüldü

ğümüz nokta şu: Şurada bir kavga, çıkıyor, ora
daki arkadaş kavganın içerisinde; orada bir 
kavga çıkıyor, oradaki arkadaş bu kavganın içe
risinde. Milletten kavga vazifesi alarak mı bura
ya geldiniz? Sıralarınız sıralarımıza komşu de
ğil, birbirimize yakın değiliz. 

3 - 5 arkadaşın parti disiplinine sokulmama
s ı böyle kalabalık bir günde Meclisimize indiri
len en kötü not darbesidir. Bunu hepimiz mü
dafaa etmeliyiz. Bu meclis varsa demokrasi var
dır, bu Meclis varsa hürriyet vardır. Meclisi 
halkın gözünde küçültenler, Meclisi bugünkü 
oturumu imiş gibi seyrettirmeye kalkanların, 
bu memlekette demokrasiden, hürriyetten ve hür 
demokrasiden bahsetmeye hakkı yoktur. Mec
lis bizimdir. Milletin hakkını müdafaaya gel
dik. İktidardayız - muhalefetteyiz; içimizden 
geldiği kadar burada konuşabildiğimiz zaman 
demokrasi vardır. Biz içimizden geldiği kadar 
konuşmaya azimliyiz. 

Saygılar sunarım. (C. G. P., D. P. ve A. P. 
sıra!arından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 

Korkmazean. 
Buyurun efendim. 
D. P. GEUPU ADİNA HASAN KORKMAZ-

CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Millet iradesinin temsil edildiği Meclis çatı
sı altında bir müddetten beri parlamenterlikle, 
iktidar olmak sorumluluğu ile, hatta insan so
yuna yaraşır davranışlarla ilgisi olmayan birta
kım sahnelere şahit olmaktayız. Bütün, bu olay
ları sistemli bir şekilde sergileyenler millet ira
desine. inançsızlıklarını ortaya koymaktadırlar; 
kendi iktidar olmalarının, meşru iktidar olnıa-
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larmın gücüne inançsızlıklarını ortaya koymak
tadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Korknıazean, hadiseleri 
yatıştırıcı mahiyette konuşmanızı bilhassa rica 
edeceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, hadiseleri bütün açıklığı ile or
taya koymak, onları yatıştırmanın en iyi çare
cidir; o görevi yerine getiriyorum. (A. 1\ ve 
D. P. sıralarından alkışlar) 

Burada bir müddet önce bir muhalefet par
tisi liderine saldırıda bulunulmuştur. Bugün bir 
gensoru önergesinin görüşülmesi vesile edile
rek birtakım kalabalık gösterilerine ve kaba 
kuvvet denemelerine girişilmiştir. 

Demek ki, dört aylık bir iktidar artık fikrin
den, meşru gücünden ziyade kaba kuvvete da
yanmayı deneyecek acz noktasına gelmiş bulun
maktadır. (D. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) ama bu Meclis, milletin haklarının savu
nulduğu Meclistir ve bu kürsüde konuşan her 
milletvekili doğrudan doğruya millet iradesini 
temsil eden kişidir. 

Meclis kürsüsünün masuniyetini ortadan kal
dırmaya çalışacak her türlü meşruiyet dışı dav
ranış, bir müddet sonra kendi cinsinden hadise
leri davet eder. Bugün için kalabalığa dayana
rak yapılan saldırılar, imkân ölçüsünde, taham
mülsüzlerin anlayacağı dille cevaplandırılmış
t ı r ; ama bize karşı bu davranışlar devam eder
se, hukukun temel prensiplerinin tanıdığı meş
ru müdafaa, meşru savunma imkânlarımızı da 
kullanacağımızdan kimsenin şüphesi, olmamalı
dır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Millet iradesine yürekten .inanan insanlar, 
Meclis çatısı altında bir azınlık kadrosunun fik
rini değil, milletin hakkını savunmaya azimli 
insanlar, savundukları dava için her türlü feda
kârlığa katlanmaya, hazır insanlardır. 

İktidarların uyacakları ön prensip, Meclis ça
lışmalarını sükûnet içinde yürütecek tahammü
le sahip olmalarıdır. Bu tahammülü yitiren ik
tidarlar evvela iktidar olma meşruiyetini kay
bederler, ondan sonra da «Millet iradesi» sö
zünü ağızlarına alamıyacak duruma düşerler. 

Biz, bugüne kadar meşru iktidar olmanın 
usullerini, metotlarını öğrenememiş olan Cum
huriyet Halk Partisi Grupurıdaki arkadaşları-
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rınııza, hadiseler fırsat verdiği nispette bu usul
leri öğretmeye gayret ettik. Bundan sonra da 
tahammül edecekleri, iktidarın şartlarına uya
cakları noktaya kadar mücadelemiz devam ede
cektir. Bu mücadele kürsüde olacaktır, bu mü
cadele millet önünde olacaktır, bu mücadele 
Meclis çatısı altında olacaktır; ama meşruiyet 
çizgileri içerisinde olacaktır. 

Şundan da hiç, kimse şüphe etmemelidir ki, 
kaba kuvvetin, kalabalığın yıkabileceği fikirle
re sahip değiliz. Kaba kuvvet önünde, kalaba
lıklar önünde davamızdan vazgeçecek yüreklerin 
insanları değiliz. Davamızın mücadelesini Mec
lis çatısı altında daima ayakta tutabilmek için 
karşımızdakilerin anlayacakları dille konuşma
sını da biliriz. 

Yüksek heyetinizi saygıyle selâmlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork-
mazcan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurunuz efendim. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri : 

Millet Meclisimizde bir süredir yerleşmiş bir 
geleneğe uyarak, siyasî partiler aralarındaki 
tartışmalar arzu edilmeyen bir biçim alırsa ta
til edilen, kapatılan toplantıdan sonra ilk açı
lan oturumda her siyasî partinin temsilcisi çı
kar ve o olay üzerinde konuşur. Bu geleneğin 
nedeni; bütün siyasî partiler, olup bitenleri suç
lu - suçsuz aramadan, kürsü dışında yapılan 
olayları suçlu - suçsuz aramadan, «Mecliste ol
maması gereken olaylar» diye tanımlamak ve bir 
daha olmamasına çalışmaktır. 

Şimdi, bizden önce çıkan siyasî partilerin 
temsilcisi olan arkadaşlarımızın konuşmalarını 
dinlediniz. Adalet Partisini temsil eden arkada
şım konuşurken, neredeyse Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Adalet Partisi arasında ikinci bir ça
tışma çıkmak üzereydi. Ve Adalet Partisi adı
na çıkan arkadaşım bu kürsüde olayları, bu kür
süde konuşmanın dışında partiler arasında çı
kan her türlü, her biçimdeki-olayları kınamak 
yerine, nedense Cumhuriyet Halk Partisini kı
namayı, suçlamayı tercih etti. Şimdi, aslında 
değerli arkadaşlarım, burada yatıştırmak için 
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bulunuyoruz diye söz alındı. Şimdi ben size bir 
şey söylemek istiyorum. Adalet Partisinin sayın 
sözcüsü «Yatıştırmak için» diye çıktı, acaba ya
tıştırıcı hangi cümleyi söyledi 1 Adalet Partisi
nin sayın sözcüsü buraya geldiği zaman, bu 
Mecliste bir daha böyle olayların olmamasına 
yardımcı olacak neler yaptı, ben hatırlayamıyo
rum. Yüce Meclisin yüksek huzurunda buna dik
katlerini çekmek istiyorum. Acaba hatırlayan 
var mı? 

Şimdi, eski bir olayı hatırlatmak isteyen ba
zı arkadaşlarım var. Biz buraya olup bitenlerin 
muhasebesini yapmak için gelmedik; eğer o 
muhasebe yapılırsa başka türlü bir şeydir. Bu
gün bu anda Meclisin yarım saat kapatılmasına 
sebep olan olay üzerine, bir daha bu gibi olayla
rın olmaması için konuşmaya geldik. Adalet 
Partisinin sayın sözcüsünün konuşma biçimini 
gördünüz. 

Hele hele Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
sözcüsü değerli arkadaşımsa, bir kürsü doku
nulmazlığından bahsetti. Mütemadiyen bütün 
konuşmasını bunun üzerine kurdu. Oysa kürsü 
ile ilgili hiçbir olay olmamıştı. Olay, Meclisin 
arkasında çok başka nedenlerle olmuştu. Arka
daşım da yine burada, demek ki bugünkü olay 
üzerinde konuşmaktan. öteye, içinde bir başka 
olay veya olaylar veya izlenimler dolayısıyle bi
rikmiş olan duygularını ifade etmek için çıktı.. 

Şimdi bir sonuncu arkadaşım Hasan Kork-
mazcan ise, kendisi buraya geldiği zaman, bi
raz sert konuştu; zannediyorum Genel Kurul
dan yadırgamalar oldu; onun üzerine bir de ilke 
koydu. Dedi ki ; «Yatıştırıcı konuşmanın, hadi
seleri önlemenin en iyi yolu, olayları bütün 
açıklığı ile ortaya koymaktır.» 

Bekledim; acaba arkadaşım bira-z önce olup 
biten olaylardan bahsedecek mi, bütün açıklığı 
ile ortaya koyacak mı diye.. Arkadaşım olayla
rı açıklığı ile ortaya koymadı; ama bir cümle 
söyledi. Cümleyi aynen okuyorum: 

«İmkân ölçüsünde, tahammülsüzlerin anla
yacağı dille cevaplandırılmışlardır.» dediler. 

Bunun altında yatan anlam şudur: Taham
mülsüzlük gösteriyorlardı, biz onları dövdük.. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, alkışlar «Bra
vo» sesleri)! 

Ve sonra yine Yüce Mecliste bulunan arka
daşlarını, bir şeyi sizin hatıralarınızda ve tuta-
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j naklarda tespit etmek istiyorum müsaade eder
seniz. Bu cümleyi okudum; Adalet Partisi sıra
ları kahkahalarla güldüler. (A. P. sıralarından 
«Sana güldük» sesleri) 

Yine Demokratik Parti temsilcisi olan arka
daşım burada dedi ki : «Böyle şeyler olursa, mü
cadele kürsüde olacak, millet önünde olacak ve 
Meclis çatısı içinde olacaktır.»1 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Meşru, 
I meşru. 

C. H. P. GRUPü ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Hasan Korkmazcan ne zamandan 
beri sizi temsil eder oldu? (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, değerli arkadaşım Hasan Kork-
mazcan'm ortaya koyduğu ilkeye uyarak, bu-

I günkü olayları kınamanın ve bundan böyle 
I benzeri olayların bir daha olmasını önlemenin en 
I iyi yolu olarak, açıkça ortaya koymaya çalı

şacağım. 
Sayın arkadaşlarım; (Özellikle Demokratik 

Partili arkadaşlarıma hitabetmek istiyorum) 
bunu ortaya koyarken, hiçbir arkadaşım için ard 

I niyetli ve özel maksatlı olmamaya çalışacağım. 
I Çünkü bilirsiniz ki, Millet Meclisinde çok iyi bir 
i gelenek vardır: Yüce Mecliste kürsüde karşı

lıklı tartışmalar yapılır, değişik düşünceler ifa-
I de edilir; fakat sonra, o düşünceleri ifade eden 

insanlar, kürsü dışında bugüne kadar birbirle-
I riyle uygarca ilişkileri sürdürebilmişlerdir. Bu 
I uygarca ilişkiler, Demokratik Parti ile Cumhu

riyet Halk Partisi arasında, hele geçen 4 yıl bo-
I yunca ne kadar çok sürmüştür. Burada bulu-
I nan bazı arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum; 
I geçen 4 yıl boyunca Meclisin A. P. kanadı ile 
I D. P. kanadını ayırmakla bizim vaktimiz geçti; 
I mütemadiyen buralarda iki tarafı ayırırdık. 
I • (C. II. P. sıralarından alkışlar) 

ÖMER ÇAK1ROĞLU (Trabzon) — Tarihi 
yanılgı, tarihi yanılgı.. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) 

O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — «Tarihi yanılgı» ile alay ediyor
sunuz, Aslında, «Tarihi yanılgı» ile eğer alay edi
yorsanız, zannediyorum ki, mensup olduğunuz 
Grup adına bu alayı yapmadınız, kişisel olarak 
yaptınız. «Tarihi yanılgı» ne idi? Bu memleket
te Müslüman olanlar, mutlaka gerici olma du-

I rumunda değillerdir. Bu memlekette Müslü-
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manlık, ilerici olmaya mani olmaz, bu bir. 
(C. H. P. ve M, S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; A. P. sıralarından gürültüler) 

İkincisi; bu memlekette ilerici olanlar, 
«Gâvurluk» ile itham edilemezler, onlar da Müs
lüman olurlar. (C. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar): 

«Tarihi yanılgı,» her ilericinin dininden şüp
he etmekti; «Tarihi yanılgı» dinine bağlı mümi
ni gericilikle itham etmekti. (D. P. sıraların
dan gürültüler A. P. sıralarından gülüşmeler) 

KASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Ne zaman
dan beri? 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — «Ne zamandan beri» mi! Dini 
politikaya alet etmemek şartıyla, lâikliğe, bütün 
gücüyle, bütün gönlüyle inanmak şartıyle, eleş-. 
tirici düşünceyi kabul etmek şartıyle, düşünce 
özgürlüğünü yürekten benimsemek şartıyle. 
Elbette, ilerici olan insan elbette Müslüman 
olur, Müslüman olan insan elbette ilerici olur. 
Bir temel şart daha var: Bu insanlar, kendileri
ni Türk halkının çoğunluğuna, hele yoksulluk
larına adamışlarsa, bundan daha iyi bir birleş
me de olamaz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri)' 

Şimdi konumuz bu değildi; ama bu değerli 
arkadaşım, «Tarihi yanılgı»mn neresinde kına
nacak yer gördü, anlayamadım. 

Aslında konumuz ne idi ? Sayın Hasan Kork-
mazcan arkadaşımız burada; «Olayları açıkça 
söyleyelim» demişlerdi. 

Şimdi, kendilerinin burada söylemeyi ihmal 
ettikleri açıkça olayları ben söylemek istiyo
rum. Arkadaşlarım, olay şöyle başladı: 

Burada konuşan arkadaşımız, bize göre ve 
bazılarına göre; kendisine ayrılan süreyi geçir
mişti. Oradan, gerilerden bir arkadaşımız, Sa
yın Başkan, sürenin geçtiği hakkında (ki daha 
evvel sayısız uyarılar yapılmıştı) bir daha uya-
dı. Bunun üzerine, Demokratik Part i sıraların
dan o arkadaşımıza müdahale yapıldı. Başkanı 
uyaran arkadaşımız, kendisine sert bir şekilde 
müdahale eden arkadaşımıza cevap verdi. Olay
ın başlangıcı budur. 

ORHAN EREN (Ankara) — Ne demiş? 
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Ha.. Ne demiş? Bunu hiç sorma
yınız. Çünkü, niçin? Onu söyleyeyim : 

Eğer bu bir kapalı oturum olsaydı, çok da
ha açıklıkla bunu söylerdim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soran da bi
liyor ne dendiğini. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Ama değerli arkadaşım, dedikle
riniz yalnız oraya ait değil. Orada zaman za
man, açıkça bu Grupa bakılaraktan, mahallede 
iyi aile terbiyesi almamış iki çocuk kavga ettiği 
zaman; bir tanesinin ötekine söylediği «Bilmemi 
ne çocuğu» şekli ile hitap ediliyor idi. Bu bir ki
şiye değil; çoğul olarak yapılıp itham ediliyor
du. Ne zaman? Yerli ve yersiz yapılıyordu bu. 

Bugüne kadar bu sükûnetle karşılandı, ama 
şimdi burada bunu çok rahat bir vicdan ile sey
reder gibi oturan bazı arkadaşlarıma da hitap 
etmek istiyorum. Bu kelime yalnız orada bir kaç 
arkadaşın tekelinde değil; bu tekelde de değil, 
buralarda daha üç - beş ay evvel, birkaç ay ev
vel Hükümet sıralarına yaklaşıp yaklaşıp, bol 
bol bu kelime bu taraftan kullanılmadı mı ? Bun
ların yeri var mı idi arkadaşlarım? (A. P. sıra
larından gürültüler) 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Karıştı, 
rıyorsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim hayır, hayır, karıştırmı
yorum, itham etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur yatıştırıcı mahiyet
te. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
Devamla) — Bu türlü kelimelerin kullanılma
sında yarar yoktur. Canım efendim, aklı başın
da insan, bu türlü bir kelime söylendiği zaman 
güler geçer, alay eder, geçer.. Hatta bilirsiniz, 
bu konuda fıkralar da vardır, ama gözlerinin 
içine bakarak, yüzde de bir kin ifadesi ile bu 
kelimeye bir defa tahammül edilir, iki defa, üç 
defa edilir, ama en azından bir karşılık gö
rür. 

Başka bir şey, yine aslında saygı duyduğu
muz, bugüne kadar bütün bu olaylarda yatıştı
rıcı olarak gördüğümüz, Türk politikasının da 
yakından tanıdığı, babacan bildiği Sayın Sadet
tin Bilgiç.. Bugün kavga ettiler, insaf ediniz.. 
(D. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler) 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sözlerini doğ
ru değil. Siz tahrik ediyorsunuz, hadise sizin 
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söylediğiniz gibi değildir, arkadaşlar da şahit- I 
tir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sıraların 
kapaklarını nereye soktunuz 1 I 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun efen
dim. 

Saym Sükan lütfen yerinize oturun efendim. 
C. *H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Sükan, ben şunu söylüyo
rum : Bir partinin içinde.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sıraların 
kapaklarını ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Dikmen müdahale etme
yin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şunu söylemek istiyorum efen- I 
dim; haklıyı haksızı ayırmadan diyorum ki; 
bir partinin içinde yüksek yönetici durumunda 
olan insanlar.. (D. P. sıralarından ayağa kalk-
karak C. H. P. sıralarına yürümeler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen 
yerlerinize oturun efendim. I 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
-(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, partilerin 1 
yönetici durumunda olan arkadaşlarımızın olay- I 
ların içinde olmamasını temenni edelim.. Aksini 
mi düşünüyorsunuz? Bunu söylüyorum. (D. P.) | 
sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Müşevviksin 
müşevviksin.. 

VEFA TANIR (Konya) — Meclisin taham
mülü yok Sayın Başkan ? 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Eğer birgün bizi de Grup Baş-
kanvekilleri olarak' olayların içinde görürseniz 
Kınayınız. 

BAŞKAN — Saym Uğur lütfen sözlerinizi 
bağlayınız efendim. I 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla.) — Efendim bir sürem yok ki, müsa
ade buyurunuz. i 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sıraların 
kapaklarını nereye soktunuz1? 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Biraz evvel burada konuşan ar
kadaşlarımın söylediklerine cevap vermeyece
ğim. Olayların ayrıntılarına, haklı ve haksıza 

da girmeyeceğim. Sadece dedim ki; birtakım 
insanları çileden çıkaracak şekilde, bu Meclis I 
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çatısına yakışmayacak şekilde, oturduğumuz 
yerden birbirimize hiç kimse bundan böyle bu 
tabirleri kullanmasın. Bir. 

Partilerin yönetici kadroları lütfen bu gibi 
olaylarda arkadaşlarını yatıştırıcı olsunlar, baş
ka olayların içinde bulunmasınlar. 

Bir de başka birşey söylemek istiyorum. Bu 
olayların olmaması lâzımdır. Bu olaylarda kim 
kabahatli bulunursa bunların suçlanması lâzım
dır ; ama değerli arkadaşlarım, Mecliste bu tür
lü olaylar olduğunda bu demokrasi için niçin 
yüreğiniz hopluyor böyle? Bu demokrasi bir lü
tuf mu bu Meclise? Millet bunu söke söke almış 
da gelmiş; neden korkuyorsunuz? Bu olayları 
biz kınarız, bu olayların üstüne çıkarız. Neden? 
Ne oluyor?. Bunları yapmamak lâzımdır. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıralarından 
«Yuh» sesleri)' 

Bunları yapmamamız lâzımdır, olmaması ge
rekiyor ; ama bu Meclisin üstünde, Meclisin yan
lışının ve doğrusunun hakemi vardır; yalnız 
millettir. Millet bu yapanları kınar, bir daha ge
tirmez; yapmayacak adam getirir. Ama bu Mec
lisi kapatacak, milletin üstünde bir otorite, bir 
merci yoktur.. (A. P. sıralarından gürültüler, 
C. II. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uğur, müzakerelere de
vam edemiyeceğiz efendim, çok rica ederim. 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — özel eleştiri yapalım, kendimizi 
kınayalım ama, kendimizin üstünde, korkacağı
mız birşey yok; biz kendi kendimizi denetleriz. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Yok 
öyle şey. 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Öyle... Konuşmacılara dikkat et-
seydiniz Sayın Nizamettin Bey görecektiniz bu
nu. Sanki bir korku, bir endişe... Kimden? Mil
letten başka kimse yok, korkır,ayınız. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar). 

Eğer olaylar üzerinde merak edenler varsa, 
nasıl oldu diye düşünenler varsa; Sayın Balka
na şimdi bir şey bırakacağım. Bu bıraktığım 
nesnenin, nereden, kimin sıralarından koparıl
mış olduğunu lütfen tespit etsinler. Buyurunuz 
Saym Başkan. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) . 
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t ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz tutumunuz hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Tutu

munuz hakkında söz rica ediyorum. Çünkü, si
yasî parti gruplarına verdiğiniz söz, biraz önce 
ceretyan eden müessif hadisenin tekrarlanmama
sını, Meclis çalışmalarının İçtüzüğe uygun ola
rak normal yollardan cereyan etmesini sağla
mak içindi. Bütün bunlara rağmen, parlamen
terlerin de izlediği gibi, konuşan hatipler baş
ka gruplara, isim zikretmek suretiyle sataşmış
lardır. Bu, zatıâlinizin Başkan olarak hatipleri 
zamanında ikaz etmemenizden doğmuştur. Bu
nun için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kâfi derecede ikaz et
tik. Herkes kendi üslûbuna göre yatıştırıcı ma
hiyette konuştuğunu da ifade ettiler. Müsade-
nizle, herkesin üslûbunu düzeltecek durumda 
da değiliz. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Aksay, buyurun efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — öteki sıra 
kapaklarını nereye soktular? Onları da versin 
Necdet Uğur. 

M. S. P. GKüPU ADINA HASAN AKSAY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Biraz önce burada cereyan etmiş olan mües
sif hadiselerden dolayı Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına üzüntü duyuyoruz. Bu. Meclis çatı
sı altında, bütün vatan sathımızda, fikir sevi
yesi dışındaki her karşıtlaşmadan Millî Selâmet 
Partisi üzüntü duyar. Temennimiz, bundan son
ra böyle hadiselerin cereyan etmemesidir. 

Bu dilek ve temenni ile hep beraber olmamı
zın lüzum ve zaruretinin her gün biraz daha 
kuvvetlendiği dünya şartlan içerisinde Yüce 
Heyeti saygı ile selâmlıyor ve bundan böyle, 
böyle hadiselerin olmamasını tekrar temenni 
ediyorum. 

Saygı'lar sunarım. (C. II. P. ve M. S. P. sı
ralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) * — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adııia 
konuşan sayın arkadaşım, isminden bahsetmek 

suretiyle hadiselere sebebiyet verdiğimi iddia 
etti, bunu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, hadisenin içine girme
diğinize daiir veyahut da size karşı yöneltilmiş 
olan söze cevap vermek kayıt ve şartı ile buyu
run efendim. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

1961 senesinden beri bu Parlamento çatısı 
altında çok çeşitli hadiselere şahit oldum. Her 
zaman da bendemiz, hadiselerin büyümemesini 
temin için görevli olayım veya olmayayım, elim
den gelen en büyük gayreti gösterdim. 

Bugün de burada, konuşma yapmakta bulu
nan Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaşımı
zın konuşmalarına, oturdukları yerden, daha 
başlangıçtan itibaren, diğer milletvekillerinin 
dinlemesine mani olacak şekilde müdahale edil
meye başlanmıştır. Öylesine k i ; diğer hatiple
rin, diğer dinleyicilerin, diğer milletvekillerinin, 
konuşan hatibi dinlemesine imkân bırakılmamış
tır. Ve bu arkadaşlar her zaman kürsüde ko
nuşan hatiplere daima sataşmışlardır ve işin ga
rip tarafı da ; Halk Partisi Grup yöneticileri ta
rafından himaye görmüşlerdir. (A. P. ve D, P . 
sıralarından, «Bravo» sesleri). 

Aslında Parlamentoda hadisenin çıkmaması
nın şartı; grup yöneticilerinin, parti yöneticile
rinin, arkadaşları ile bu meseleyi kendi grupla
rında daha işin başında ciddi şekilde konuşma
ları ile mümkündür. Arkadaşlarını kazanaca
ğım, onları himaye edeceğim diye uygunsuzluk
lara, kanunsuzluklara teşvik eden davranışlara 
giren idareciler bunun cezasını mutlaka çekme
ye mahkûmdurlar. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü hadisede de, 
hadisenin çıkmaması için elimizden gelen gay
reti sarf ettik. Ama, arkadaşlarımızın üzerine 
çullanıp kavgaya başladıkları sırada, kalabalık 
kitle halinde Halk Partili arkadaşların, şahıs 
seçmeden Demokratik Partili arkadaşlara teca
vüzü karşısında, elbette arkadaşlarımızı koru
maya, kavgaya mani olmaya mecburduk. 

Halk Partisi Grup başkanveki'Li arkadaşı
mız, burada, mahalle kavgası edası ile veya ma
halle çocukları ağızı ile küfürler sarf edildiğini 
ifade etti. Bu küf ÜTÜ sarf edenin kim olduğu
nu Sayın Grup Başkanvekilinin kendileri daha 
iyi bileceklerdir. Bu, zabıtlarda da vardır ve 
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bunun en galiz örneğini maalesef bir bakan ar
kadaş vermiştir. (A. P. ve D. P, sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, yalnız size ait olan 
kısmını söyleyeceksiniz, genişletmeyelim efen
dim. (A. P. ve D. P. sıralarından, «Ooo» sesle
r i ) . 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bunlar burada konuşuldu ve arkadaşı
mız, «Hangi sıradan kopmuştur1?» diye buraya 
kâğıda sarılmış sıra kapağı parçası bıraktı. 
Oturuma ara verildiği zaman, burada komisyon 
sıralarında oturan Halk Partili milletvekilleri
nin kopartıkları sıra kapakları ile ikinci defa 
arkadaşlarımızın üzerine hücum ettikleri vâki
dir. Araştırıldığında, hangi tarafta sıra kapak
ları veyahutda sıra oturakları daha fazla kırıl
mıştır, onu burada görmek mümkündür. Hem 
yapacaksınız, hem de bunu başkalarına atfet
meye çalışacaksınız, bu mümkün değildir... 

BAŞKAN—Sayın Bilgiç.. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, biz şunu kabul etmeye mec
buruz. İktidarı ile muhalefeti ile birbirimize ta
hammüle mecburuz. Hele, şunu da katiyetle bil-, 
ımelisiniz ki ; hiçbir muhalefet partisi, hiç kim
seden demokrasinin yaşatılması için medet bek
lemez. Demokrasiyi yaşatacak siyasî partiler ve 
Parlamentodur. Bundan sanki şüphesi varmış 
gibi, başkalarının... 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, Sayın Bilgiç, ejok 
rica edeceğim.. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Efen
dim bunlar burada konuşuldu.. (A. P. ve D. P. 
sıralarından, «Ne var Başkan» sesleri, gürültü
ler). 

BAŞKAN— Tavzih sadedinde konuşacaktı
nız efendim, rica ediyorum, yemden mesele çı
karmayalım. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Tavzih edi
yor işte... 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, acaba kim, konuşmasında, 
«Demokrasi tehlikeye düşüyor» gibi endişeye 
kapıldı? Burada hiçbir zaman demokrasinin teh
likeye düşmesi endişesi dile getirilmemiştir. Yal
nız milletten, bugün Parlamentoda kalabalık 
bulunan dinleyicilerden, bir hicap duygusu hâ
kim olduysa; «Her zaman Meclislerde böyle ha

diseler cereyan ediyor» gibi bir zehaba kapıl
malarına meydan verecek bir davranış onların 
kafalarında yer alırsa diye bir endişe meydana 
gelmişse, bunu vatandaşa, Türk milletine say-
gılılık manasında almak lâzım gelir; yoksa, 
korkmak değil-. 

Elbetteki demokrasinin yaşaması ve yaşatıl
ması için hiç. kimseden, kimse istimdat istemez. 
Demokrasiyi, kendi kurulları içerisinde, Anaya
sa çerçevesi içerisinde, muhalefetiyle, iktidarıy-
le topyekûn Parlamento ayakta tutacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zamana kadar, 
13 - 14 seneden beri bu (meseleleri bir anlayış 
havası içerisinde bir yere getirdik. Bundan son
ra da birbirimize tahammül göstermesini bile
cek olursak, en mühim mescle'lcri burada hallet
mek, en çıkmaz zannedilen meselelerde içinden 
çıkmak imkânlarına sahip olacağımıza kaniyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Şahısları adına iki üyeye de söz veriyorum 

efendim. Sayın Mustafa Tıimisi, buyurunuz. (A. 
P. sıralarından «Neye göre veriyorsun?» sesle-
ri). 

İçtüzüğün 73 ııcü maddesi gereğince, bir 
mevzuda bütün gruplara söz verdikten sonra, 
iki milletvekiline söz verip bu müzakereyi hitam 
bulduracağız efendim. Bir mesele hakkında 
Meclisimiz görüşme açmıştır, bunu hitam buldu
racağız efendim. 

MUSTAFA TİMİSt (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın Başkanın anla
yışına teşekkürle sözlerime başîlaraıak istiyorum. 

Meydana gelen olaydan gerçekten üzüntü 
duyan bir arkadaşınızım. Şu çatı altında demok
rasinin geniş boyutlarıyle uygulamasını isteyen, 
bunun Türkiye çapında, yurt çapında siyasal 
mücadelesine giren insanlarız. 

Demokrasi evvela oirbirine tahammüldür. 
Yekdiğerimizeı tahammül edeceğiz. İster beğe
nelim, ister beğenmeydim; bana göre yanlış, si
ze göre doğru; size göre yanlış, bana göre doğ
ru olan fikirlere saygılı olacağız. 

Gördüğüm kadarıyle olayların nedeni Türk 
sosyal yapısında meydana gelen gelişmelere mu
ayyen grupların gösterdikleri tahammülsüzlük... 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 
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Ayrıca iktidar olmuş bulunan siyasal parti
nin... (A. P. sıralarından anlaşılmayan bir mü
dahale). 

Yakışık almaz, yakışık almaz... Ben yakış
tıramıyorum sizflere. Hangiİ dinden, hangi cins
ten, hangi renkten olursa olsun sayın arkada
şım, şu çatı altında herkes aynı hakka sahip, 
millî iradeyi temsil ediyor. Kızılbaştır, Alevi
dir, Sünnîdir, burada bunun kavgasını yapacak 
değiliz. (G. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Timisi... 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Çok rica 

ediyorum... 
BAŞKAN — Sayın Timisi, hadise üzerinde 

konuşmanızı rica ediyorum. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Bu konu
lara girmeyiniz. Yakışık almıyor, sizlerle bağ
daştıramıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Timisi, mevzu üzerinden 
ayrılmayın, çok rica edeceğim. Buyurunuz efen
dim, buyurunuz. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Arkadaş
larım, Türkiye değişmektedir, Türkiye'nin sos
yal yapısı değişmektedir. Türkiye'de .ekonomik 
gelişmeler klasik partilerin boyutlarını aşarak 
gelişmektedir. Bu bir tahammülsüzlüğü yaratı
yor. O halde, iktidar olan, Hükümet olan parti 
kanadında bulunan arkadaşlarımdan rica edi
yorum; bazı tahriklere lütfen kapılmayınız. Bu
nu sizlerden hasseten rica ediyorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Tahrik 
eden de kendisi, kavga eden de kendisi. (D. P. 
sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Tahrikle
re kapılmayınız. Sorumluluk duygusu içerisin
de ve ileride ulaşacağınız gerçekten, gerçek 
halk çocuklarının şuraya oturmasına fırsat ve
recek zamanı getirmeye çalışalım.. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). Buna çalışalım.. (A. P. ve 
D. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

'BAŞKAN — Sayın Timisi, Timisi... 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Ben tek 

insanım.. (A. P. ve D. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler). 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Biz halk ço
cuğu değil miyiz? (M. S. P. sıralarından «Sözü
nü geri al» sesleri). 

BAŞKA N— Sayın Timisi, Sayın Timisi, lüt
fen sözünüzü tavzih edin efendim.. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Demek is
tediğim şudur arkadaşlar... 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sözünü geri alması lâzım. 

iBAŞKAN — Tavzih ettiriyorum efendim. 
(A. P. ve D. P. sıralarından müdahaleler, gü
rültüler) . 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Anlataca
ğını.. 

BAŞKAN — Sayın Timisi.. 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Beyefen

diler.. (M. S. P. sıralarından, «Sözünü geri al
sın» sesleri, D. P. sıralarından anlaşılmayan mü
dahaleler). Yani, dövecekseniz beni.. (M. S. P. 
sıralarından, «Sözünü geri alsın, biz de halk ço
cuğuyuz» sesleri). Şimdi arz ediyorum. 

Beyefendiler, şurada demin Sayın Korkmaz-
can, saygı duyduğum... (D. P. ve M. S. P. sıra
larından ayağa kalkmalar ve gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, bu şartlar altında 
müzakerelere devam edemeyiz, çok rica ede
rim. 

ıMLBTAFA T İ M S İ (Devamla) — Demokra
side fikirlerin özgürce konuşulması için... 
(M. S. P. sıralarından, «Sözünü geri alsın» ses
leri)' 

BAŞKAN — Efendim, sözlerinizi tavzih 
edin. Hem, «yatıştırıcı mahiyette konuşacağız»1 

derken.. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Baş

kan, konuşmasını kes.. (A. P. sıralarından, «Sö
zünü geri alsın» sesleri, ayağa kalkmalar ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Tavzih ettiriyoruz efendim.. 
MUSTAFA TİMJİBÎ (Devamla) — Arkadaş

lar, şimdi.. (D. P., A. P. ve M. S. P. sıraların
dan ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

İBAŞKAN — Tavzih ettiriyoruz, dinleyin 
efendim. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Peki, na
sıl bir demokrasiyi siz konuşacaksınız Çoğun
luktasınız, ben tek kişiyim, toeni burada konuş-
turmıayacaksımz veya çoğunluktasınız, gelip 
burada beni döveceksiniz... Olur mu bu?.. 

BAŞKAN — Sayın Timisi, lütfen sözlerinizi 
tavzih edin, ona göre konuşun. 

MUSTAFA TİMİMİ (Devamla) — Demek is
tediğim... (M. HS. P. sıralarından, «©özlerini ge
ri alsııij biz de halk çocuğuyuz»1 sesleri) Evet 
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herkes halk çocuğu,-.samimiyetle halkın içinden 
gelen insanlarsınız, Sizlere bu konuda,. (A. P., 
T). P. ve M, S. P. sıralarından ayağa kalkmalar 
ve anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN —Sözlerinizi tavzih edin efendim. 
MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Taha<m-

mül meselesi bu. 
Arkadaşlar, sözlerimi 'bağlıyorum.,. (M. S. P. 

ve A. P. sıralarımdan ayağa kalkmalar, gürültü-
ler.) 

Özellikle arkadaşlarıma hitabediyoram... 
BAŞKAN — Tavzih ediniz efendim.. 
MUSTAFA TİIMÜSİ (Devamla) — Tavzih 

tedecek bi:r söz söylemedim efendim... 

BAŞKAN — Söylediğiniz... (A. P. sıraların
dan, «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA TİMİSÎ (Devamla) — Hayır, 
yanlış bir söz söylemi'şsem Başkan söylesin. 
(A. P. sıralarından, «Gerçek halk çocuklarının 
şuraya oturmasına fırsat verecek zamanı getir
meye çalışalım»- sesleri) 

BAŞKAN — Bu cümlenizi tashih edeceksi
niz efendim. 

MUSTAFA TİİMİiSÎ (Devamla) — Burada 
kastım şu : Sizleri tenzih ederim, demokrasiyi 
tüm boyutları ile burada temsil edecek ve ger
çek temsilciler olarak söyledim. Hepiniz halkın 
limanlarsınız, bir sürçü lisan olabilir, kabul. Şu 
atmosfer içerisinde, şu gergin hava içerisinde 
'bunun münakaşasını burada yapmak istemiyo
rum. Bunu ilerde yaparız. Yalnız şunu demek 
istiyorum; Cumhuriyet Halk Partili saygıdeğer 
.arkadaşlarıma hitap ederek söylüyorum : İkti
dardasınız ve bir aşamadan gelerek iktidar ol
muş bir siyasal örgütsünüz. O hakle, lütfen 
çok daha tamamüllü ol allım, çok daha özgürlük
çü demokrasiye saygılı olalım ve birtakım tah
riklere kapılmayalım. 

Saygılar sunarım, sağolun. (C. II. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu, buyurun efendim. 
ALÎ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin çok saygı değer üyeleri. 
Her ne kadar buradaki olaylar Meclisin se

viyesiyle mukayese edilmeyecek ölçüde idi ise 
de, bu Meclisin arkasında, «Egemenlik bilâkay-
dı şart milletindir»1 sözü olduğu müddetçe ve bu 
Mecliste de milleti temsil edenler bulunduğu 
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müddetçe, «yüce' sıfatına.her .zaman lâyık ola
caktır. 

Ben, şahsen Meclise yeni gelen bir arkadaşı
nız olarak, uzun müddetten beri bu Meclisteki, 
!bıma benzer olayların cereyan etmesi neticesin-
do bir gündem dışı ile huzurunuza gelmek iste
miştim. Fakat, olayların geçmesi, tekrar bunun 
Meclise getirilmesinin doğru olmayacağı kanaa-

. tiyle bu hususu 'bırakmıştım. Ama, ne yazık ki, 
'bugün burada olaylar daha büyük ve daha acı 
bir surette tekerrür etmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, hepimiz hakikatlan, duy
duğumuz ve gördüğümüz gibi söylemek zorun
dayız. «Bu Meclisin çatısı altındayız» diye ya
kışıksız hareketleri hoş görmek ve bunları ka
mufle etmeye yanaşmak hiç birimize ne şeref 
getirecektir, ne de Büyük Millet Meclisinin hay
siyetini yalnız burada bu suskumuz içerisinde 
kurtarabileceğiz. 

Dışarıya çıkıyoruz, duyuyoruz ki, Mecliste 
yaptığımız hareketler sokak çocuklarının yap
mayacağı hareketlerdir. Bütün milletvekili ar
kadaşlarımı tenzih ederim, bir kaç. tane, artık, 
heyecanının üzerinde kasıtlı hareket edebilecek 
şekilde onların Meclise bu sözü .getirmeye hak
ları yoktur. 

Fikir özgürlüğü diyoruz; arkadaşlar, fikir 
özgürlüğünün ilk önce, Türkiye'de demokrasi 
anlayışı içerisinde, Anayasa hakları, içerisinde 
müdafaa edilmesi gereken yer olan Mecliste 
•boğmaya çalışıyoruz. 

Demek ki, Meclis içi fikir özgürlüğü yok so
kak fikir özgürlüğü mü olacak! 

Arkadaşlarım, bu Meclisi, bu türlü hareket
ler hiç bir zaman «ihtilâl meclisi» haline getir
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunu. yapma
ya kalkanlara da, grup'lu, grupsuz, bu çatının 
altındaki bütün milletvekillerinin müdahale et
meleri gerekecektir. 

Eline fırsat geçtiği zaman hakların nasıl kul
lanacağını mı gösteriyoruz böyle çoğunluk olmak
la! Burada kürsüde lüzumlu veya lüzumsuz, si
ze göre geçerli veya geçersiz konuşulan her sö
ze mutlaka yerinizden fırlayıp müdahale mi ge
rekiyor! Size uygun olmadığı için kalkıyorsu-
nuz, çok saygıdeğer bir parti başkanına tasal
lut etmek istiyorsunuz.- Kalkıyorsunuz, başka 

j bir parti başkanı burada konuşurken, artık bil* 



M. Meclisi B : 98 13 . 6 .1974 O : 2 

milletvekilinin, demiyorum da, fakat o hare- I 
keti yapanın seviyesine yakışacak şekilde aca
yip sesler çıkartmaya haşlıyorsunuz. Bunlar, 
arkadaşlar, önce fikir özgürlüğü diye inandığı
nız şeyleri kendi nefsinizde kontrol edip uygula
ma durumunda olamayacağına işarettir. 

«Kürsü hürriyetine müdahale mi?» denili
yor., Sayın Nejdet Uğur ağabeyimizin geçen se
ferki olayları yatıştırmaya çalıştığı gözümüzden 
kaçmamıştır, ama «kürsü hürriyetine müdahale 
mi?» deniliyor. Evet, sayın ağabeyimiz, kürsü 
hürriyetine müdahaledir; burada konuşan her 
milletvekiline söz atmak, o milletvekilini konu
şamaz hale getirmeye çalışmak kürsü hürriyeti
ne müdahaledir. Yani, gelecek, bir de kürsüde 
konuşan adamın kafasına mı vuracak? Bu nasıl 
mantık? 

Demokrasiden kimsenin korkmadığı da aşi
kardır. Her milletvekili demokrasiyi, burada 
ettiği yeminine sadık olarak koruyacaktır ama, 
demokrasiye yakışmayan, demokrasinin verdiği 
hak ve vecibelerin türlü türlü kullanılmasına 
ve Mecliste, o gün için Meclisi izleyenlere kötü 
bir örnek teşkil edecek şekilde kullanılmasına el- | 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'-
in, îşçi dövizlerine dair Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Maliye Bakam Deniz BaykaVın 
yazılı cevabı (7/162) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın cevaplarının Sayın 

Hükümet Başkanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına müsadelerinizi ssygı ile rica 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Prof. iDr. Mustafa Parlar 

1. Dolar'm silk sık devalüe edilmesi ne
deni ile işçi dövizlerinin ne ikadan Batı Av
rupa Bankalarının hangilerine ne kadar faizle 
•verilmişitir. 

(Böyle bir işlem yapılmışsa sebepleri ve-Hü
kümetimizin bu konudaki tutumu nedir? 

bette karşj çıkılacaktır, kınanacaktır. Demok
rasinin zedelenmesi bu bakımdan burada müna
kaşa edilmiş ve söz konusu olmuş olabilir. 

Bu türlü hareketlerin bir daha tekerrür et
meyeceğini ve Yüce Meclisin, milletin ümidi 
olacak meselelerin üzerinde titizlikle durarak, 
burada, sen ben kavgaları içerisinde, şahıs ve 
parti farkı mülâhazası altında hiç kimseye söz 
hakkı tanımadan, yalnız kendisinin, kendi gru-
punun söz hakkı olduğunu ve fikrinin doğru 
olduğu iddiası gibi sakim bir düşünceden kur-
tulunacağını ve Yüce Meclisin daha huzurlu bir 
çalışma devresine gireceğini temenni eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğ-
lu. 

Vaktimizin bir hayli ilerlemiş olması nede
niyle, gensorunun gündeme alınıp alınmaması 
hususunu ve bugünkü gündemde ve gelen kâ
ğıtlarda yer alan konuları görüşmek için 
18 . 6 . 1974 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanış saatü i: 18,35 

2. Dış harikalarda tutulan dövizler hangi ted
ibi r ile _ beklenmeyen bir devalüasyon kararı 
karşısında 'korunma teıcllbirleri ile teçhis edil
melerdir? 

Varsa bu tedbirlerin aynrJtılı olarak bil
dirilmesi? 

3. İşçi dövizlerinin para olarak değil, fa
kat genellikle dış ülkelerde çalışan işçilerin 
lortak olabilecekleri ve çalışabilecekleri fabri
kalar biçiminde yurdumuza getirilmesi imkân
ları mevcut nıııdur? 

Bu hususta ne ıgilbi girişimlerde b-ulunul-
maktadır % 

Milleit Meclİlsi Başkanlığına 
Gündemde yer alan 6/50, 6/51, 6/52 ve 

6/53 esais numaralı sözlü sorularınım cevaplan
dırılması bugüne kadar mümkün olmamıştır. 

ı ı mm** tt 

IX — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Daha uzam süre de cevaplanimıyacağı gerçeği 
kadısında bu sorularıma yazılı cevap verilme
si ni rica ederini. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Mustafa Parlar 

T. O. 
•Maliye Bakanlığı 
«azmiiit : DTD: 

Sayı : 593583-075/2-45 
Konu : Mustafa Parlar'ın söz
lü. soru önergesi hık. 

•Millet iM-eclisil Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 21 . 5 . 1974 

tarih ve 7/162 - 449/4745 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Par

lar'ın, işçi dövizlerine ilişkin olarak Sayın Baş-
baıkanıimıza yönelitıtiği ve ikenldileri adına tara
fımdan cevaplandırılması tensip buyuruları ya
zılı soru önergesinin cevabımı aşağıda sunuyo
rum. 

iSaym Parlar'ın önerfgesinin birinci bölü
münde; Amerikan dolarının silk silk devalüe 
edilmesi nedeni ile işçi dövizlerinim ne kadarı
nın Batı Avrupa Bankalarından ıhanıgilerine ne 
(kadar fa'ilzle verildiği, bunun sebepleri ve dış 
barakalarda tutulan dövizlerin beklenmeyen bir 
devalüasyon kararı karşıcında hangi teorıınma 
tedbirleri ile teçhiz olunduğu sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, Uluslararası Para Fonu an
laşmasının yürürlüğe girdiği 1946 yılından bu 
yana ABD doları 18 . 12 . 1971 ve 12 .2 .1973 
tarihlerinde sadece iki defa devalüe edilmiş ve 
14 Mayıs 1974 de de Uluslararası kambiyo pi
yasalarında değer kaybına uğraması sonucu, 
(bu paranın. Türik lirası kuru 14 liradan 13.50 li
raya düşüralmüştür. Yıllık işçi dövizleri top
lamının ancak % 2 sini tenkil eden ABD dola
rının, devalüasyonlar nedeniyle işçi dövizleri
ne etkisi söz konusu edilemeyeceik kadar azdır. 

Esasen, Merkez Bankasında biriken döviz 
(rezervlerinden bahsedilirken, Sayın Parlar'ın 
töııetlgelsinde de olduğu gibi, genellikle işçi dö
vizleri deyimi tkullanılımaktaldır ki bu yanlıştır. 
Zira, gerek yurt dışında çalışan işçi vatandaş
larımızın gönderdikleri veya beraberlerinde >ge-
tirdikleri, dövizler, gereOtse ihraeaît bedeli dö-
yizler ile turistik ve isair şdkillerde gelen dö

vizler, Merkez Bankası veya yetkili diğer ban< 
(kala re a satın alınarak .karşılığı Tüıik liraları il-
ıgililere derhal ödenmekte, neticede Merkez 
Bankasınca direlkt olarak mubayaa olunan dö
vizler ile yetkili bankaların salt m alıp devret
tikleri dövizler kaynak yönünden bir tefrik ya
pılmaksızın rezervlerimizi meydana getinmefk-
ftedir. 

Bu itibarla, 1973 yılında çeşitli kaynaklar
dan sağlanan ve alışı yapılarak Merkez Ban-
ikaisınm muhabirleri nezdinldeki hesaplarında 
toplanan dövizlerin % 15 ini ABD doları, % 85 
ini ise başta Doyçemark ve İsviçre Frangı ol
mak üzere diğer fecnvertibl dövizler tenkil et-
ımdktedir. ıSaym Parlar'ın önergesinde değindi
ği gibi sadece ABD Doları olarak gelen işçi 
dövizleri değil, tüm dövizlerden günlük mua-
ımelelerde kullanılanlar dışında kalanlar neıma-
landırılma'k üzere en avantajlı faiz oranı veren 
muhtelif yabancı ülkelerdeki ımuhabirler nc<z-
dinde yenilenebilir ikısa vadelerle depo edil-
'mdktedir. 

'Mulhalbirlcr nezdindoki hesaplarda depo edi
len dövizlerimiz için Avrupa piyasası faiz oran
ları uygulamrnalkta ve ıgümürı her saatimde dö-

[ viz cinslerine ve vadelere göre değişmekte olan 
'bu oranlar, geliştirilen haberleşme sistemleri 
ve sair olanaklar sayesinde piyasalar günü gü
nüne izlenerek, günlük ödemelerde kullanıla
cak 'miktarların asgari hadde tutulması sure
tiyle ımevcüt 'dövizler için en yüksek faiz oran
larından yararlanabilme imkânları sağl anını aik-
Itadır. 

iBu uygulama sonucu, 1973 yılının ilk altı 
ayında, birçok ülkenin paralarını korumak içlin 
Ikoyduikları kaimibiyo talkyidatmın yanısıra faiz 
oranlarının da oMu'kça düşük olmasına rağ-
ımcın, depo edilen "dövizlerimiz (karşılığında sağ
lanan faizler toplam 45 milyon dolara ulaşmış
tır. 

\Meiikez Bankasınca alım satım Ikonusu ya
pılan dövizlerin tamamının değişken kur siıs-
Itemine tabi olması nedeniyle, bu dövizlerin 
uluslararası kambiyo piyasalarındaki değerleri 
'sık sık değiştiği için rezervlerimizin devalüas
yon muhataralarından korunmasını teminen 
öncelikle rezerv kampızûsyonuımuzun sağlam 
(dövizlere ağırlık verilmeJk suretiyle teşekkül 
ettirilmesi önplanda "tutulmaktadır. 
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JBU cümleden olarak, günün her saatinde 
uluslararası Kamlbiyo piyasalarımda teşekkül 
eden ikurlar yakıneıı izlenerek, avantajlı kur
lar ekle edildiğinde arbitrajlar yapılmak su
retiyle kuvvetli clövizler satın alınımalklta ve dö
viz rezervi kompiozbyonun, değerlenme istika-
ımatimde olan dövizlerden oluşturulmasma ça
lışılmaktadır. 

• Ancak, (bir taraftan verilmiş olan ithalat ak-
rcldif itleri oitorizasyoaılarından ödeme durumu
na gelenlerin karşılamab'ilmelsini teiminen Mer
kez -Banlkasınm Muhabirleri nezdinıde yeterince 
provizyon bulundurmak Zorunluluğu, diğer ta
raftan karşılıkları" ülkeimizdcki lehd&rlarına 
ödenmek üzere ımuhaıbirler tarafından nezdle-
rinldeki 'hesaplarımıza Merkez Bankasının ihti
yarı dışmlda koycl'olunan bağlamış muameleler 
nedeniyle; o an için kullanma olanağı mevcut 
lolmayan zayıf bir dövizin devalüe edilmesi ih
timalinin imevcudiye'ti bilinse dahi, o dövizi bel
li bir seviyenin altında tutmak mümkün bu-
lumnıaimalVJtadır. 

Buna rağmen, muhit emel bir devalüaısyona 
karşı zayıf dövizlerin ihtiyaç fazlalanyİe, uy
gun kur bulunduğumda derhal ödemek zorun
da okluğumuz diğer zayıf dövizlerden satın 
ahnmaikta ve böylece zayıf dövizler elden çı
karılmaktadır. 

iDdvalüaisyon ihtimaline karşı 'diğer bir mun
zam tedibir olarak, Merkez Banlkaismca almı -
satım konusu yapılan her hangi bir -zayıf feon-
verltibl döviz mevcuduna karşılık, taaMıüitleri-
nıizin bu cins döviz üzerinden daha fazla ol-
ımaısının teminine çalışılmaktadır. 

İSayın Parlar'ın cınergelsinin ikinci bölümün
de değindiği, işçi dövizlerinin para olarak de
ğil, genellikle işçilerimizin ortak olabilecekle-
ri ve çalışalhilecekleri fabrikalar biçiminde yur
da getlrilımeisi konuisuna gelince; 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruf
larının -resmî kanallardan yurda aktarı'lmaisı ve 
işçi dövizlerinin yatırımlara kaydınlimaismı to-
mlnen, serim ay esinin en az 2/3'ü işçilerimize 
ait olan anionim şirketlerin ve istihsal koopera
tiflerinin memleketimizde yapacakları yatı-

»« on 
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rımlar için, Kota sisteimi içinde dağıtımı Ba-
kanlığıımızca yürütülen özel 'bir kontenjan ih-
ıdas olunarak, bu şirketlerin yapacağı yaitrrıuı-
larm gerektirdiği makine ve teçhizatın ithali
ni sağlamak üzere Pilavlıkla yeterli döviz tah
sis edilmckltedir. Son olarak yapılan bir deği
şiklikle, bu gibi şirketlere sermaye olarak ge.* 
itirdikleri döviz miktarından daha fazla döviz 
tahsisi kabul edilmiş, bulunmaktadır. 

Bunun yanısıra, işilerimiziıı - de ortağı bu
lunduğu anonim şiıkeıtler ile istihsal koopera
tiflerine; kalkınma plânı ve pnoıgram hedefle
rine uygun olarak yapılacak yatırımın niteli
ği ve yatırım bölgesine göre Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığımca değişik nispetlerde yatırım 
indirimi, gümrük muafiyeti, gümrük tak&itlen-
ıdirilmesi, kredi gibi teşvik tedbirleri ıvygu-
larum aktadır. 

•Ayrıca, halka açık anionim şirketlere yurt 
dışında çalışan işçilerimizin de ortak olanlan-
nı ve bu şirketlerin hisse senötlerinin işçileri
mize satışını teminen, ye'ikili bankalarımız nez
dinde anılan şirketlere vadesiz döviz tevdiat 
•hesabı açabilme lO'lanağı sağlanmıştır. Bu he-
'saplar her ne kadar şirketler adına açılm&kfta 
ise de, hesaba işçilerimiz tarafından gönderi
len dövizlerin mülkiyeti dövizi gönderen işçi
mize' ait olmakta ve Merkez Bankasınca döviz 
sahiplerinin hesaplarına alacak kaydedilmek 
üzere senevi % 2,5 faiz uygulanmakta, hisse 
(senedimin salhûbine gönlderilmeisi veya tevdiin
den sionra yetkili bankalar tarafından hisse se
nedine tekabül edecek miktar dövizin alışı ya
pılarak şirkete ödermdktedir. 

Diğer taraftan 7/6683 sayılı Karar ile yurt 
dışında çalışan işçilerimize yıllık 30 000 Tl. be
delsiz ithal haddi tanınmış olup, hariçte çalış
ma sürelerine göre hesaplanacak bedelsiz ithal 
hadleri dabilinde kalmak kaydiyle, yurda katî 
dönüşlerinde mesklkî alet ve makine ithal öt
meleri ve kullanılmamış, sıfır yaşında ziraî 
alet ve makinelerin ithalinde bedelsiz İthal 

' hadlerinin birleşjtiriltoesi olanağı sağlanmıştır. 
Bilgilerinize arz 'ederim, 

Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

— 177 — 



M. Meclsi B 13 . 6 . 1974 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Karadeniz'de Türk ve Sovyet karasuları arasındaki deniz hudut hattının testti hakkında protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasansınm yapılan açık oylamasına verilen 

oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtınk 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkııl 
Ahmet Topal oğlu 
Emin Bilen Tüm er 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurralıman Unsal 
Ramazan Yıldırım. 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

. AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiitürk 
Kemal Ataman 
Osman Oeran 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 334 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar : 114 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Muistafa îmirzalıoğlu BİTLİS [ Hüseykı Erselik 
M. Rauf Kaademir 
î. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğilu 
Feraha Fatma öztü ık 
Fikri Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 

Milliyettin Mutlu 
BOLU 

Harun. Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

Salbalhattıin Selek | Abdi özkök 
Yusuf Ziya Yağcı BURDUR 

ANTALYA 
îh san Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdîurraihitm Erdem 
Fahni özçeük 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadil Erdem 

AYDIN-
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usuma 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergiil 

BİNGÖL 
H. Cendettin Ezınan 

Osman Aykul 
BURSA 

Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa .Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehııı et Ali; Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hailiit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimli Barın 
A. Onhan Seınemoğüu 

ERZİNCAN 
Hasan ÇeStinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıflu Danışman 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal 
Zökâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ebem Güngö 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alıiıye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP, -
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
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imam Hüseyin İucioğlu 
Mehmet Öakaya 
Mehmet özmcn 
Yusuf öztürkmen 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizanıettin Erkme»ı 
İbrahim Eteni Kılıeoğlu 
Hasan Vamik Tekin 
M. Emd.n Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuıılu 
Mustafa Ka ram an 
Erol Tunç er 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saibri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Mustafa Cesur 
S ül e y m a n Demi r e 1 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Curaalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ükmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özuemir 
M. Kâzım Özcke 
A. Doğan öz tun e 
Mıısitafa Parlar 

İlhami Sancar i 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyauşan 
Şükriye To|k 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üîımaaı 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergeııekon 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkean 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AH Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Boakıınt 
Ab d ül kerim Doğru 
Kemal Ofkyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Hilmi Öz-türk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargİl 
Cemal Cebeci 
Turhan Fey/ioğlu 
Selçuik tmamoğlu § 

Hayrettin Nakilboğlu 
Kâniil özsarıyıldız 
Mohmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailin 
Mehmet Atagüu 
Mehmet Dede oğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Savlam 

KOCAELİ 
Sedat Afcay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbatkan 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
II. Cavit Erdcmir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Kara a si an 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fclıinı Adak 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tökiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altıusoy 
Mehmet Bıyık 
Azmi Yavuzal p 

ORDU 
Ata Bodur 
Memdııh Ekşi 
Bilâl Taranıoğlıı 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmaıı-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat. Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN, 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Öveti 
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SİYAS 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Dıuraikoğılu 
Ekrem Kangal 
Vahidettân Karaçorlu 
Mustafa Tıimüsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Haili Başol 
Nihan İl gün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 

Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

Âdil Ali öincll 
Ömer Çaıkıroğlu 
II. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 

Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 

Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ihsan Aralan 
İlhamı Çetdn 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadosl 
Bülent Ecevit 
O ilhan Göncüoglu 
Cahit Kar ak aş 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Orhan Eren 
Necde/t Evliya gll 
Cevait önder 
Hasan özçeJik 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

AYDİN 
Behiç, Tozkoparan 

BALIKESİR 
ibrahim Behram Eker 

©URSA 

H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 

DENİZLİ 

Sami Arslan 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 

Abdüllâtif E-nsarüoğlu 
Mahmut Kepoılu 

ERZURUM 
İsmail Haikkı Yıldırım 

İSTANBUL 
İhsan Toksan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

SAKARYA 

Nuri Bayar 

SAMSUN 

Hilmi Türkmen 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

ERZURUM 
Gıyasettüin Karaca 

[Çekinserler] 

İÇEL 

İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 

Abdurrahman Köksal-
oğhı 

SİYAS 
N. Nazif Aralan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe (B.) 
İbrahim Tekin 
Alparslan Tür keş 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hnncıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Mir Baha/bfcin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKAEA 

Hüsamettin Afemumcu 
Orhan Alp 
M. Kemal Erkovan 
Cahit Kayra (B.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
lbra.h;im Saffet O m ay 
Önder Sav (B.) 
H. Turgut Tdkor 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutla Menderes 
Naihit Menteşe 
Kemal Ziya öztürlt 
(ıBşk. V.) 

BALIKESİR 
Aîhmct Akçeel 
İlhan Aytdkin 

Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Razencir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
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Ahmet Türkel 
(t) 

ÇANAKKALE 
Ref et Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Turhan Utku 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaji Istoenıderoğlu 

EDİRNE 
tltoami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Raskn Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasfim Ctoıisöfi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfli öztürk 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Orhan Yı/lmaz 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre 
(B.) 
Orhan Eyüboğlu (B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Osman Özer 
Ali Topuz (B.) 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut. Türkmenoğlu 
(B.) 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (Başkan) 
•d) 
Oeımirl Ünıail 

KASTAMONU 
Mehdii Kesiklin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Turan Güneş (B.) 

KONYA 
İsmet Büyülkyaylacı 
Kemâlettıin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
(t) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley (B.) 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhaıı 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİİRT 
îdris Ar ı tan 
Mehmet Nebil Olktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
M. İhsan Karaçam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler (B., 
Feyzulilalh Değerli 

TRABZON 
Ekrem Ditomen 
Ahmet Şener (B.) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Muistaf a Kıılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadıik Telkıim Müftüoglu 
(t) 

[Açık üyelikler] 

Amasya 1 
Bursa 1 

Yekûn 2 

»>•« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan Cezaî ko
nularda adlî yardımlaşma sözleşmesinin onaylanmalının uygun bulunduğuna daür Kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy vertenlıer : 336 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar : 112 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edilmâştir.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtınk 
Ilter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Alı Ihsar Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kömıal Ataman 
Osman Cenan 
Mustafa IımİTzalıoğtkı 

M. Rauf KaLidemir 
1. Hakkı Ketenoğiu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri PeMiivanlı 
llyas Seçkin 
Salbalhattiin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
AbdurraMım Erdem 
Fahri öncelik 
Remzi Yutmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdeim 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Ahmet İhsan. Kırımlı 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

f BİTLİS 
| Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Abdd özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osıman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Anığın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıiü ErçeMk 
Rıza Gençoğkı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hailıit Kahraman 
Bahattdn Karakoç 
Mahmut Uyansk 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atülâ 
Ömer Naimi Banm 
A. Orhan Senteımoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Seçuk ErverdA 
Korkut özall 
Zelkâıi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Ibralbfrn Etem Güngör 
Murat Kâıhyaoğlu 
Ayşe Alıiıye Köıksail 
Nıîyazi Onal 
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GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Horfcoğflu 
imam Hüseyin Incioğkı 
Mehmet ödkaya 
Mehmet özmen 
Yusoi öztürkmen 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal ÇSilesia 
Nizamettia Erkimen 
îbrahüm Etem Kılıçpğüu] 
Hasan Vamük T e t o 
M. Emrin Ttergsıtadp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akfcoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuneer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mîkail Üçin 

HA?AY 
Abdullah Cttli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Ramm Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Akşay 
Servet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumatooğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Oüraoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülîıis Mankut 
Necdet Ükmea 
Ali Nejat ölçen 

İlhan özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekînel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tcjk 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Üiman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Yılmaz Ergenekooı 
Coşkun Karagözoğhı 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet öz/dal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğıuz 'Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Anasü.1 
Yasin Bozfcurfb 
AbdüHkerâm Doğru 
Kemal Ofcyıay 
Hasan Yıâdmm 

KASTAMONU 
Vecdi İShaa 
Sabri Keskim 
Hilmi öatürk 
Sabri Tığiı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Alkraşyedioğlı. 
Tufan Doğaa Avçarg&l 
Cemal Cebeca 
Turbam Feyaioğlu 
Selçufls îmamoğfhı 
Hayrettin NakJfboğüu 
Kâmlilı özsanyTİdffi 
Melhnıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalan 
Mehmet Atagüsı 
Menmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afestoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Albay 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşfi 

KONYA 
Reşat Afesoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahrii Dağdiaş 
Muzaffer Demrrtaş 
Necmettin Erbakan 
M. Necati Kaiaycioğjln 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudjak 
öze? ölçmen 
Farank Şükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cav-it Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan. Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 

M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Turnesi 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güneşten 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Hallil Dere 
AH Böğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ek$L 
Bilâl Taraooğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Naıdir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 
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SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ahmıet Duıraikoğilu 
Ekrem Kangal 
Vahidettlin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

H a i l Başol 
Niıhan Ilgünı 
öımer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
Aid Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AM öineü 
Ömer Çaikuroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfii Köktaş 
Melhmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat &a!ltılk 
Süleyman Yıldıırım 

URFA 
Nıecatd Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Deriğ'iz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Künyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Ârsilan 
İlhama Çetün 
Nedlim Körkmaız 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Alhımet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoû. 
Bülen't Eoevit 
Orfhan Gönîcüoğılu 
Cahit Karabaış 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddedenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Mete Tan 

ANKARA 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet EvMyagâll 
CevaJt önder 
Hasan özçeilik 

ANTALYA 
Faiz Şarlar 

AYDIN 

Behfjç Tozkoparan 

BALIKESİR 

İbrahim Behram Eker 

BURSA 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Koıfcmazean 

DlYARBAIOR 

AbdüUâtif Em&arliıoğkı 
Mahmut Kepofl.il 

I ERZURUM 
İsmail Hakiki Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdr 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Hilmi Türkmen 

BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 

ERZURUM 

Gıytasettân Kaıraea 

[Çekinserler] 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Abdurrabman Köksal-
oğlu 

.SİVAS 
N. Nazif Arsllaın 

TRABZON 

Mehmet Arislantürk 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe (B.) 
Yılmaz Hocaoğlu 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş 
AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Mir Bahattoın Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Hüsamettin Afemuimcıı 
M. Kemal Erkovan 
Cahit Kayra (B.) 
Kâmil Kınlkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 

Önder Sav (B.) 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit OiSmaa Avcı 

AYDIN 
Muitiu Mıenderes 
Nahit Menteşe 

Kemali Ziya Özıtürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Ay telkin 
Cihat Biüjgehan 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
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BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aear 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel (İ.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Turhan Utku 

DİYARBAKIR 
Halsan Değer 
Reoaıi Islkenderoğlu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
VeM GüOikan 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 
Rastım Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasöım CSinistla 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Onhan Oğuz 
Seyfü öztünk 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Orhan YııLmıaz 

HATAY 
'Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre 
OB.) 
Orhan Eyüboğlu (fi.) 
Osman Özer 
Ali Topuz (B.) 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
(B.) 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (Başkan) 
öemiil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi-Keldin . 

KOCAELİ 
Turan Güneş (B.) 

KONYA 
İsmet Büyükyaylaeı 
KemâiMtin Gökakm 
Mustafa Kubilây Imıer 
Mustafa Üstündağ 
OB.) 

KÜTAHYA 
Mehnueıt Ersoy 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok (B.) 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Önol Sakar 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil (t.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley (B.) 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhaaı 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİİRT 
Idris Arılkan 
Mehmet Nebil Olktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatb 
M. İhsan Karaçam 

TOKAT 
îsınaıiU Hakkı Birler 
(B.) 
Feyzulilalh Değerli 

TRABZON 
Ekrem Dilfamıem 
Ahmet Şener (B.) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AM Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadılk Tefciın Müftüoğlu 
(D 

[Açık Üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

!>•-« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalst Federatif Cumhuriyeti arasında imzalanan suçluların 
geri verilmesi sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının açık oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaık>ğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pölat 
Kerem Şahin 

MANİSA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vıeihbi Meşhıar 

ANKARA 
Muammer Abcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceıran 
MJuıstafa Imirzalıoğülu 
M. Rauf Kaııdemîr 
î. Hakkı Ketenoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy Y-enenüıer s 324 

Kabul «denler : 298 
Reddedenler : 20 

Çekinserler : 6 
Oya 'katılmayanlar : 124 

Açık üyeükkr : 2 

[Kcebvl edmder] 

1. Hakkı Köylüoğlu 
Fertiha Fatma öztüıâc 
Fikri Pehlivanlı 
llyas Seçlkin 
Salbaihıattıin Selek 
Yussuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdaımuhıkn Erdem 
Fahrd özçelülk 
Remzd Yıkmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadli Erdem 

AYDIH 
îsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usuma 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet EmeklS 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Osman Orhıanı Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüiseyki Erselik 
Rıza Gençoğlıu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halliit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orihan Seuteimoğilu 

ERZİNCAN 
Hasan Çtetinkaya 
Nurettin Karsu. 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal 
Zekâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
tbralhim E*em Güngör 
Murat Kâihyaoğlu 
Ay§e Aliye KöTkast 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Muıstaf a Güne§ 
ibrahim Hortoğilu 
İmam Hüseyin încioğlm 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesiia 
Nizamettin Erktaıen 
tbrahiim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutallp 
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GÜMÜŞHANE 
M. Orhan .Akkoyanhı 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail Mçin 

HATAY 
Abdullah CiMi 
Sabri İnce 
Mehmet 8ait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Raloğlu 
Rasim Gürsoy 
Oral MavioğM 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmem 
Ali Ne-jat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemdr 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztuınç 
Mustafa Parlar 
İlhamı Sanear 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
Metin Tözün 
Needet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ütonan 
Cemil Yavaş 

İZMİR I 
Alev Coşkun I 
Yüksel Çakmur I 
Âdil Demir I 
Yücel Dirik I 
Yılmaz Ergenekom I 
Coşkun Karagözoğlu I 
Şinasi Osma I 
A. Kemal önder I 
İsmail Taşlı I 
Cemal Tercan I 
Neccar Türkcan I 
KAHRAMAN MARAŞ I 
İsmet Ağaoğlu I 
HaKt Evliya I 
Mehmet ÖZKM I 
Ahmet Tevfik Paksu I 
Mehmet Pamuîk I 
Oğuz Söğütlü I 
AK Zülfilkâropu I 

KARS 
Doğan Arassh I 
Yasıin Bozlkurit I 
Abdülkenim Doğru I 
Kemal Olfcyay I 
Hasan Yıldırım I 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan I 
Sabri KesMn I 
Hilmi öztürk j 
Sabri Tığlı I 
Hasan Tosyalı I 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlul 
Tufan Doğan Avşargtil I 
Cemal CebecS I 
Turbam Feyzioğlu I 
Selçulk İmamoğilu I 
Hayrettin Nakâfeoğilu I 
Kârnlil özsanyfldız I 
Mettımet Yüceler j 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaihn I 
Mehmet Atagün | 

KOCAELÎ 
Sedat Albay I 
İbrahim Aikdoğan ! 
Şevket Kazan S 
Sabri Yah# j 

KONYA 
Reşat Afcsoy 
Şener Battal 
Bahrii Dağdıaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan 
M. Neoatii Kalaycıoğılu 
Hüseyin Keçelii 
Ali Köfebudîak 
özer ölçmen 
Fanuık Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Er*demir 
İlhan Ersoy 

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

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Traıeel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerîi 

MUŞ 
Tekin Heri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Azmi Yavuzalp 

ORDl/f 
Ata Bodur 
MemduhEkşi 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sama Kumbasar 
Cevat Yalçın . 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakd Cartı 
Albdülkerim Zdlân 

SİNOP, 
Mustafa Kaptan 
Ya/lçm Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

BtVAıS 
Ahmet Ankan 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahidettfin Karaçoıtu 
Mustafa TknisS 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
H a i l Başol 
Ömer Kahraman *' 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Ali Şevkli Erefe 
AE KtBrt 
Haydar Ulusoy 
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.TRABZON 
Âdil A l OineE 
Ömer Çafcıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtffi Köktaş 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nilhat Sabitlik 
Süleyman Yıldırım 

ADANA 
Mehmet Gan 
Erol Çevikçe (B.) 
Selâhattiri Kılıç 
İbrahim Tekin 
Alparsllan Türkeş 

AFYON KARAHİŞAR 
ibrahim Elmalı 
Rasim Haneıoğılu 
(Bşk. V.) ' 
Süleyman Mutki 

AĞRI 
Mir Bahtaıttikı Yaırdunucı 

AMASYA 
Hasan Bütümer 

ANKARA 
Hüsamettin Akımıunıcu 

UEFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

M. Kemal Erkovan 
Cahit Kayra (B.) 
Kâlmiil Kınlkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
önder Sav (B.) 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
Dtfniz Bay kal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 

AYDIN 
Muıtılu Menderes 
Naıhit Menteşe 
Kemal Züya öztürlk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 

Muslin Görentaş 
Künyas Kartal 

YOZGAT 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkımazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüillâtif Ensaırliıoğılu 
Mahmut Kepolu 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdi* 

İlhan Aytıekin 
Cihat BiHgehan 
Neıoatd Cebe 
İbrahim Behram Eker 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aoaır 
Kasım ömadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsam 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Afkın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülent Eeevit 
Oıihan Göncüoğılu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

KONYA 
Mehmiet Oğuz Atalay 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Hilmi Türkmen 

TEKİRDAĞ 

Nihan llgüu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayanı 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
Reoaıi Mfaenıderoğlu 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Güılikan 

ELÂZIO 
Hasan Buz 
Rasiim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasüm öimisîDi 
Mehmet Fuat Fırat 

AFYON KARAHİŞAR 

Mete Tan 

ANKARA 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagill 
Cevalt önder 
Hasan özçeüik 

ANTALYA 
Fadz Şarlar 

AYDIN 
Behıilç, Tozkoparan 

BURSA 
H. Suat Sungur 

ÇANAKKALE 

Murat Bayrak 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

ERZURUM 

Gıyasettikı Karaca 

[Çekinserler] 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 

İSTANBUL 
Aibdurrahman Koksal-
oğlu 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 

TRABZON 

Mehmet Arislantürk 

[Reddedeni 

[Oya Katılmayanlar] 

Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zamansız 
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ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTE1» 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Orha.n Yılmaz 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre 
(B.) 
Orhan Eyüboğiu (B.) 
Osman Özer 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 

Kaya Bengisu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Gene 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
(B.) 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (Başkan) 
(i.) 
öeniiili Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keslkin 

KIRKLARELİ 
MeShmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akisoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Tutan Güneş (B.) 

KONYA 
İsmet Büyüfkyaylacı 
KenıâJİeıttân Gökakın 
Mustafa Kubilây Im>er 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersov 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok (B.) 
Hilmi Okeu 
Necmi Özgür 
önol Şa'kar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
(i.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley (B.) 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Sûcli Reşat Saruhan 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SİİRT 
Idris Arıkan 

Mehmet Nebil Oktay 
SİVAS 

Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
M. İhsanı Karaçam 

TOKAT 
İsmail Ha'kkı Birler (B.) 
Feyzulilalh Değerli 

TRABZON 
Ekrem Dilemen 
Ahmet Şener (B.) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kulaç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralam 
Ali Fuat Eyüpoğılu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadı'k Telkin Müftüoğlu 
(t) 

[Acık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Ydkûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

96 NCI BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1Ö74 Pen̂ eımibe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 

9 arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
layısıyle Millî Eğitim, Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Gensoru açılmasına dair önergesi. ( İ l / l ) 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemıosıinde açık 'bulunan 
2 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ife 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakıkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı
sı : 53) (Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 

X 2. — Türlsiyıe Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
iSosyaMst Federatif Cumhuriyeti larasında iımza-
lamaın eezaî kıonulaırda adlî yardımlaşma söz-
l'eşjmestiinlkı onıaylianmıasmın uygun bulunduğuna 
dair foanun tasarısı vıe Dışişleri ve Adalet komis
yonları ıriaporlan (1/61) (S. Sayısı : 56) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ilie Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Oumıhuriyetâ arasımda imza-
lasnıan suçluların gefrâvıerilnıesi sözleşmesinin 
omıaylanımasunnı uygun bulunduğuna dair kıanum 
tasaırısı vıe Dışişleri ve Adalet komisyonları ra

porları (H/6'2) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı

na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne-
bil Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıidız'ın; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlanmak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67). (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil ilçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfm önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, T 

Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş- | 
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) I 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Haindi Çelebi' I 
niıı, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmem-
lerine dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru I 
önergesi (6/28) 

9. — Mu§ Milletvekili Ahmet Hamdi Çele- I 
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz- I 
Kik haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/29) I 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Caferi'nin, peynir üretim ve tüketimine dair I 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, I 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/33). I 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
MİT Teşkilâtıma dair Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/34). I 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen- I 
oir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına I 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/35). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından I 
sözlü soru önergesi. (6/41) I 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, I 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale I 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakarım- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/4-2) I 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, I 
ödenımıemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes- I 
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or- I 
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). I 

19. — İstanbul Milletvekili GKilhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna | 

dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacın* 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapım) 
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz 
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/631 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm, ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

34. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'ım, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 
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35. — İçel Milletvekili Hasim Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kiu'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin G-ençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nından sözilü soru ömengeısi, (6/78) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindcki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larmın nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

54. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, hekimlenin rotasyonuna ilişMn Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve imar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki 

, gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 



62. — İçel Milletvekili Rasim GKirsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kinMn, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözilü soru öner
gesi (6/119) 

80. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Barbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözilü soru önergesi (6/120) 

81. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/12il) 

82. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tahiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

83. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başfoakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

84. — Salkarya Milletvekili Nadir Lâtif Mâm' 
in, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlıü soru önergesi (6/124) 

85. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/125) 

86. — Kocaeli Milletvekilli Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 



87. — Giresun Milletvıekili Orhan Yıl
maz'in, Giresun - Akssu'da meydana gelen fa
ciaya ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

88. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gill'in, İstanbul Festivali! için Fransa'da yaptı
rılan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X 1. — Vatansızdık hallerinin sayısının 
'azaltılmasına dair Sözleşmenin ohaylıanmasnnın 
(uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1974) 

X 2. — Ad ve Soyıadlıarmın Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
lımın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komiısyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 .1974) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri haikkında Kanuna geçi
ci bir madde 'eklenmesine dair kanun tasarısı 

5 — 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

4. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

5. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tas/arı
sı ve İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul Milletvekilli Engin unsal'in, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesiinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal tşlıer ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 6. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumibasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyülk Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 

! ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
! (2/215, 2/76) (iS. Sayısı : 67) (Dağıtma tari-
' hi : 12 . 6 . 1974) 




