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I — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Birinci Oturum 
Açık oya sunulan: 
Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında (1/490) 
(S. Sayısı: 432), 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği men
suplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 
birliğin başka giderleri hakkındaki 14 . 7 . 1964 ta
rihli ve 500 sayılı Kanunun 10 . 6 . 1975 tarihli ve 
1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair 
(1/418) (S. Sayısı : 388), 

11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı tahsis edil
dikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum 
kalmayan harp sefinelerinin satılmasına yeiki veril
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ilişkin (1/152) (S. Sayısı : 295) kanun tasarı
ları ile; 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın 17 . 7 . 1972 
tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine 
ekli 4 ncü bendin değiştirtmesine dair kanun teklifi 
ile İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 4 arkadaşı
nın, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunun 1 nci 

ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin (2/59, 2/590) (S. Sayısı: 318), oyların ayrı
mı sonunda kabul edildikleri açıklandı. 

Çalışma Bakanı Şevket Kazan, Kıdem Tazminat 
Fonu Kanun Tasarısı çalışmaları hakkında gündem 
dışı bir açıklamada bulundu, aynı konuda M. S. P. 
Grupu adına Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu 
da bir konuşma yaptı. 

Parlamentolararası Birliği Türk t r u p u n a M.S.P. 
Grupunca gösterilen adaya dair Başkanlık tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 arkada
şının, Diyanet İşleri Başkanlığının imam kadrosu ih
tiyacını, saptamak anıacıyle (10/158) 

Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 12 ar
kadaşının, ülkedeki huzursuzluğun nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak anıacıyle. (10/159) ve 

Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş ve 9 arkadaşı
nın, çay ürününün sorunlarını ve çözüm yollarını 
saptamak anıacıyle (10/160) birer Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergeleri okundu; gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri 
bildirildi. 

Oturuma saat 16.32'de son verildi. 

— 332 — 
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İkinci- Oturum 
(Gizlidir) 

3 ncii Oturum 
Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 12 ar

kadaşının, Millî Eğitimimizin sorunlarını ve alınacak 
tedbirleri. saptamak amacıyle. (10/161) ve 

Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 arkada
şının, TRT'nin dinî yayınları konusunda (10/162) bi
rer Meclis Araştırması açılmasına dair önergeleri de 
okundu, gUndemdeki yerlerini, alacakları ve sıraları 
geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

D. P. Grupu adına Grup Başkanvekili Konya 
Milletvekili Özer Ölçmen'in, Türkiye'yi Hükümet ic
raatı ile genel bir bunalım ortamına sürükleyen Baş
bakan Süleyman Demire! hakkında Gensoru açılma
sına ilişkin önergesi (11/6) okundu; okunuşundan 
sonraki üç birleşim içinde görüşüleceği açıklandı. 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin (2/574) doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi reddolundu. 

Oturuma saat 18.33'îe son verildi. 

Dördüncü Oturum 
(Gizlidir) 

Beşinci Oturum 
4 Nisan 1977 Pazartesi günü saat 15.00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

II. - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

4 . 4 . 1977 Pazartesi 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar ve 9 
arkadaşının, Divanbakırlı Gemisi mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi (2/817) (Adalet Ko
misyonuna) 

2. — Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 
2 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 Sayılı Kanunla Değişik 43 ncü maddesinin 

(b) bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/818) (İçişleri ve Plan Komisyonlarına) 

Önergeler 
3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 

157 arkadaşının, Seçimlerin Yenilenmesine tlişkin 
Önergesi. (4/317) (Anayasa Komisyonuna) 

4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 3 
arkadaşının, Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Öner
gesi, (4/318) (Anayasa Komisyonuna) 

«*•- !>••<€ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN a Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 75 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin, 
anahtarlarını sağa çevirdikten sonra beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 
bazılarının anahtarları mevcut değil efendim. Yokla
manızın sıhhatli bir şekilde yapılacağı kanaatinde de
ğilim. Yoklamanın ad okumak suretiyle yapılmasını 
istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, endişe etmeyin, çoğunluk 
'olmazsa Millet Meclisini açmam. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkan, anahtarların bozuk oluşu, bulunmayışı iddia
ları ve geçmiş zabıtlardaki bazı tatbikatlar var.. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, hiç kuşkunuz ol
masın, çoğunluk olmazsa Millet Meclisini çalıştırmam. 

Yoklamayı elektronik cihazla yapıyoruz, yoklama
ya katılmayan sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum efendim. 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efendim?. 
(«Var var» sesleri) 

Lütfen yoklamaya katılın efendini. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, elektronik cihazla yaptığı

mız yoklama sonucunda Millet Meclisi* Genel Kuru
lunda 265 sayın üyenin bulunduğunu saptadık. Görüş
meler için gerekli çoğunluğumuz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelere başlamadan ön
ce 1 . 4 . 1977 tarihli 74 ncü Birleşimde kapalı olarak 
yapılan oturumlara ait tutanak özetlerinin İçtüzüğün 
72 nci maddesi uyarınca okunabilmesi için kapalı 
oturuma geçmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, sayın 
senatör ve milletvekilleriyle sayın bakanların ve geçen 
birleşimde bulunan yeminli görevliler dışında herke
sin Genel Kurul salonunu terk etmelerini rica ediyo
rum efendim. 

Sayın İdareci Üyelerin bu işlem tamamlandıktan 
isonra Başkanlığa haber vermelerini rica ediyorum. 

Lütfen dinleyiciler dinleyici localarını terk et
sinler. 

Değerli arkadaşlarım tutanak özetleri okunduktan 
sonra açık oturuma geçilecektir. 

Kapalı oturum yapılması hususunda onayınızı ala
cağım. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kapanma saati : 15,07 

» • • - « 

İKİNCİ OTURUM 

(Gizlidir) 

»>•<( 

— 334 — 



M. Meclisi B : 75 4 . 4 . 1977 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.31 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Açık oturuma geçmiş bulunuyoruz 
değerli arkadaşlarım. (M. S. P. sıralarından gürültü
ler) 

Değerli arkadaşlarım gündem dışı söz istem
leri var; sayın üyelerden söz istekleri var, iki sayın 
Bakanın söz isteği var. Ancak... (Gürültüler) 

Rica ediyorum, rica edıiyorum, lütfen beni din
leyiniz. («Dinleyicilere haber verildi mi?» sesleri) 

Açık oturuma geçilmiştir; İdareci Üye arkadaş
larım haber verebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 60 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası, Hükümetin ve sayın üye
lerin, olağanüstü ve acele hallerde gündem dışı söz 
isteminde bulunabileceğini hükme bağlamıştır. An
cak, olağanüstü hal ve acele halin takdirini, o gün 
celseyi yöneten Başkana vermiştir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo», sesleri) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... (M. S. P. sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar) 

BAŞKAN — Ne söyleyeceğimi bilmeden teza
hüratta bulunuyorsunuz, peşin fikirli hareket edi
yorsunuz. (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın İçişleri Bakanının ve Sayın Devlet Baka
nının, Başkanlımıza intikal eden gündem dışı söz 
istekleri de İçtüzüğümüzün 60 ncı maddesine uygun 
görülmemiştir. Onun için gündem dışı söz vermiyo
rum efendim. (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Baş
kan, itimadımızı fevkalâde sarsıyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Size bu tatbikatı yaptırmayacağız. Bizim bu
nu engelleme imkânımız yoktur. Ancak meselelerin 
burada konuşturulmasını engelliyorsunuz. Bunu za
bıtlara tescil ettiriyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Antep olayları var, 
Antep. 60 ncı maddeyi yanlış uyguluyorsunuz, söz 
istiyorum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, siz bu kararı vermişken, 
bu tatbikatı bizim engelleme imkânımız yoktur; an
cak, Hükümetin birtakım meseleleri burada konuş
turmasını engelleyecekseniz, şimdi bunlar zabıtla
ra geçti tescil edildi. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, Hükümetin konuş
masını engellemem İçtüzüğe uygun olduğu takdirde.; 
Siz de, sanıyorum ki, İçtüzüğü, engelleme yönünde 
kullanmazsınız? 

Değerli arkadaşlarım.... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Meydana gelen hadiseler mühim hadise
lerdir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Yanlış uygulu
yorsunuz Sayın Başkan. Konuşalım, beraber okuya
lım. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğü anladığım gibi uygu
larım ve İçtüzüğe uygun uygulama yapıyorum Saym 
Battal. Siz İçtüzük konusunda fazla hassas olan ar
kadaşlarımızdan birisisiniz. 
Tetkik ederseniz bu maddenin müzakeratını, Ko
misyon sözcüsünün ifadelerini, uygulamamın doğ
ru olduğunu kabul edeceksiniz, rica ediyorum. 
(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

ŞENER* BATTAL (Konya) — Beraber okuya
lım efendim, yanlış uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkanım, 

bir hususu öğrenebilir miyim? 
BAŞKAN — Nedir Sayın Önder? 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkanım, 

milletvekillerine gündem dışı söz vermek takdiri 
Başkana aittir. Yalnız İçtüzüğün 60 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasına göre Hükümet söz istediği tak
dirde size takdir hakkı katmaz. Söz vermek mecbu
riyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Önder, zatiâîiniz de, hukuk 
bilgisine çok saygı gösterdiğim arkadaşlarımızdan 
birisiniz. Eğer maddenin gerekçesini ve Şinasi Öz-
denoğlu arkadaşımızın itirazı üzerine Anayasa Ko-
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misyonu Başkam Cevdet Akçah arkadaşımızın bu I 
konudaki görüşünü lütfedip okursanız, göreceksi
niz ki, Başkanlığın tutumu harfiyen İçtüzüğün 60 
ncı maddesine uygundur. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Gerekçeli mad
deyi söylüyorsunuz. Metni uygulama mecburiye
tindeyiz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Önder, çok 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım Başkanlığımıza... (M. S. P. 
sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurma
lar) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Yapamazsınız, âcil halleri, fevkaüâde halleri 
siz takdir yetkisine sahip misiniz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI, NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan, söz istiyorum, tutumunuz hak
kında. 

BAŞKAN — Efendim, tutumum İçtüzüğe uygun
l a r , söz vermiyorum Sayın Erbakan. (M. S. P. sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın I 
Başkan, bu böyle devam edemez. Tutumunuz hak
kında söz istiyorum. ' 

BAŞKAN —- Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Baştkanhğıımıza son ilki birleşim içerisinde... 

(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, hepimizin gaye
si Meclisi çalıştırmaktır, çok rica edÜyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 
60 ncı madde hakkında konuşmamız lâzımdır. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Maksatlı hareket ediyorsun. Olmaz öyle keyfî 
idare. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, Başkanlığın tu
tumu, İçjiüzüğe, Anayasaya ve uygulamalara harfiyen 
uygundur. Rica ediyorum... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — 60 ncı madde 
hakkında konuşmadan devam edemezsiniz. Tutumu
nuz sakim bir tutum. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun efendini. 
Lütfen yerlerinize oturun. Bana zorla hiç bir şey yap
tırmak mümkün değildir. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Zorla yapan 

sizisiniz. 
BAŞKAN — Hayır, hayır hiç zor yok. (Gürültü

ler) 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlığımıza son iki bir

leşim içinde 56'dan fazla araştırma ve genel görüşme 
önergesi verilmiş bulunmaktadır. Bunların her biri
nin... (M. S. P. sıralarından gürüllüler) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca-
eîi) — Takdir hakkı Hükümetindir, sizin değil. 60 ncı 
maddeyi konuşmamız lâzım. Tüzüğü çiğniyorsunuz. 
(M. S. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum... 

Sayın Kazan, Sayın Kazan, Bakansınız, lütfen ye
rinize oturun efendim. Çok rica ediyorum... (Gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen İçtüzüğün maddesini ve ge
rekçesini okuyun Sayın Erbakan. (M. S. P. sıralarım
dan gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli arkadaşlarım, son 2 celseden bu yana 
Millet Meclisi Başkanlığına 60'a yakın araştırma 
önergesi ve genel görüşme önergesi gelmiş bııliRiırnak-
tadır. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Kendi 
kendine konuşuyorsun. (Kürsü önünde toplanmalar, 
gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Bunu yapa
mazsın... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, Genel Kurulunuz de
metleme günü olarak çarşamba günlerini ve pazartesi, 
salı, perşembe ve cuma günlerini de kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine ayırmıştır.. (Gürültüler, 
C. H. P. ve A. P. sıralarından «Bravo Başkan» ses
leri) 

Gerek 60'a yakın genel görüşme ve araştırma 
önergesinin okunması ve İçtüzüğe uygun olup olima-
masınrn tetkiki ve gerekse Genel Kurulunuzun ver
miş olduğu daha evvelki karara saygılı olarak, bugün 
AraşJtırma ve genel görüşme önergelerini de okuima 
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imkânından yoksunum. (M. S. P. sıralarından gürül
tüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Bunu yapa
mazsın, sizin takdir hakkınız yok. (Gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Genel Kurula getirmek mecburiyetindesiniz araş
tırma ve genel görüşme önergeleriini. (M. S. P. sıra
larından gürültüler) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — İçtüzük sizin aletiniz değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — 2 celsedir... (M. S. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 2 celsedir Millet Meclisi Genel 
Kurulu sunuşlardan kanun tasan ve tekliflerine gö
rüşmeye olanak bulamamıştır... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — İçtüzüğün 
100 ncü maddesi sarih. (M. S. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bu, Meclisin daha evvelce almış ol
duğu kararlara uygun bir tutum ve davranış değildir. 
Bu nedenle genel görüşme ve araştırma önergelerimi 
de okutmuyorum efendim. (C. H, P. ve A. P. sırala
rından alkışlar, M. S. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

Çok rica ediyorum... Çok rica ediyorum... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Zihniyetiniz 
belli, çok kötü. Bu Anayasaya aykırı olur, bu keyfî 
idare olur. Bizi bu şekilde konuşmaya mecbur etme
yin. (M. S. P. sıralarından şiddetli gürüilüler) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — 100 ncü mad
denin sarahati karşısında burnu yapamazsınız.... (Gü
rültüler) 

1. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, astsubay
ların okulda geçen sürelerinin emekliliklerine sayılması 
hakkında kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/731, 41321) 

BAŞKAN — Lütfen ilk verilmiş olan önergeyi 
okuyun. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — 60 ncı madde 
ile 100 ncü maddeyi konuşmadan gidemezsin. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Meclisi İçtüzüğe uygun idare etmeye mecbur
sunuz. (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Cuma günü araş
tırma önergeleri okundu; siz okutmuyorsunuz... (Şid
detli gürültüler). 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, ben görevimi 
yapıyorum... 

Rica ediyorum... (Şiddetli gürültüler) 
Rica ediyorum... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 

100 ncü maddeye göre okutmanız lâzım. (M.S.P. sı
ralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 
nci maddesine uygun olarak verilmiş bulunan birçok 
önergeler vardır. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum.. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bunlardan bir kısmına, komisyon 
başkanlıklarına bilgi verilmesi hususunda, Başkanlı
ğımızca komisyon başkanlıklarına yazı yazıldığı hal
de, tezkere yazıldığı halde, bugüne kadar komisyon 
başkanlıklarından cevap gelmemiştir.. (M.S.P. sırala
rından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — 60 ve 100 ncü 
maddeye göre yapamazsınız, Sayın Başkan bu müm
kün değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ancak, bunlardan bir tanesine, Baş
kanlığımıza, görüşe uygun bilgi verilmiş bulunmakta
dır. Bugün 6 tane önerge daha verilmiş ise de, Baş
kanlığımızca bizzat tetkik edilerek, usulüne uygun 
olup olmadığı hususunda Başkanlığımızda bir bilgi 
mevcut değildir şu anda. (Kürsünün önündeki millet-
vekillerin sürekli itirazları; gürültüler) 

Onun, için, İçtüzüğün 38 nci maddesine uygun 
olarak, daha evvelce verilmiş olan bir tek önergeyi 
işleme koyacağım efendim. (Gürütüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, lütfen oturun 
efendim. Sayın Kazan, bağırmayın, yazık edersiniz 
sesinize çok, rica ederim, lâzım olacak, rica ederim. 
(Gürültüler) 

Lütfen yerinize oturun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca

eli) — İçtüzüğe uygun hareket etmeye mecbursunuz. 
Başkanlığa olan güvenimizi sarsıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, güveninizi sarsacak her
hangi bir hakarette bulunmadım; ancak işinize gelme
yebilir yaptığım işlem. (Gürültüler) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U I A SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını...» (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır efendim, ha
yır. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin verdiğiniz bir öner
geyi okutuyorum. 

«...Saygılarımla talep ve rica ederim. (2/731) 
Konya 

Şener Battal» 
BAŞKAN — Önerge hakkında komisyona biJgi 

verilmiştir. Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

1. — Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet Mecjisi 
Hesaplarını inceleme Komisyonunda açık bulunan 

IV. 

2. — Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifinin gündemdeki 
kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen 
diğer işlerin tümünden evvel, öncelikle ve bu kısmın 
ilk sırasında görüşülmesi hakkında Anayasa Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. (2/810) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun tasarı ve 
teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin görüş
melerine geçiyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — 38'e göre taleplerimiz var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş 
•bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum efendim. 
(M. S. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Tutumunuz hakkında söz işitiyorum, bunlar 
zabıtlara geçiyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, lütfen 
oturun. (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Daha önce ve
rilmiş önergeler var. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboglu, Sayın Battal, Sa
yın Kazan, lütfen müdahale etmeyiniz. (M. S. P. sı
ralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum, söz 
istiyorum, söz istiyorum... (Çürüttüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Önergem için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
.Lütfen efendim, ben bilgiye sunduğum anda Söz 

isteyeibillrdiniz Sayın Battal, muamele yaptıktan sonra 
söz veremem. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır, onaya su
namazsınız, söz istiyorum. 

bir üyelik için Adalet Partisi Grupunca Kütahya Mil
letvekili Sayın Mehmet Ersoy aday gösterilmiştir. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar sayılı. Millet Mecli

si İçtüzüğünün...» (M. S. P. sıralarından gürültüler, 
ayağa kalkmalar) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Tutumunuz hakkına söz istiyorum.... 

BAŞKAN — Millet Meclisini çalıştıracağım Sa
yın Kazan, görevim bu. (M. S. P. sıralarından gürül
tüler) 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Meclis Başkanlığı bu hususta mesul tutulmalı
dır. 

«...93 ncü maddesinde değişiklik öneren Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal'ın teklifi...» (M. S. P. sı
ralarından gürü^Uler) 

BAŞKAN — Görevim bu, rica ediyorum, çok rica 
ediyorum. 

«...Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiş 
ve rapor üyelere dağıtılmıştır...» (M. S. P. sıralarından 
gürültüler) 

- ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Bunu yapamazsınız, zabıtlara geçmiştir, ibretle 
görülecek bu. 

V. — SEÇİMLER 

— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI '(Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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BAŞKAN — Efendim bağırmayınız, bağırmayınız 
sayın Kazan... Sayın Kazan, ben sizden rica ediyo
rum. 

«...Sözü edilen teklifin, seçimlerin yenilenmesiyle 
ilgili İçtüzük maddesini değiştirmesini amaçladığın
dan...» (M. S. P. sıralarından gürültüler) 
• ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Tutumunuza göre söz istiyorum, lütfen-dinle
yin, dinlemiyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, sayın Kazan, ben siz
den rica ediyorum, lütfen oturunuz yerinize. (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

«...'Erken seçimin ancak belli süreler içinde karar 
alınmasıyla mümkün olacağından; 

ıSeçiım konusunun bir an önce karara bağlanmasıy
la ülkede ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda bü
küm süren olumsuz etkiler önleneceğinden. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesi gereğince, gündemdeki 
kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işlerin tümünden evvel görüşülmesini sağlamak için 
öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçilmesine ka
rar verilmesini Anayasa Komisyonu kararı gereği ola
rak saygı ile arz ve rica ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Ankara Milletvekili: 
İsmail Hakkı Ketfenoğlu» 

ŞENER BATTAL (Konya) — 53 ncü maddeye 
göre söz istiyorum. (M. S. P. sıralarından gürültüler) 

!BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 
71 nci maddesine göre... 

ŞENER BATTAL (Konya) — 53 ncü maddeyi 
tartışacağız Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Emre'nin verdiği bir Önergeyi 
okutuyorum, rica ederim. (M. S. P. sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Battal, sayın Battal, bu İçirüzüğü sizden baş
ka bilen yok mu bu memlekette? (M. S. P. siralann
dan gürültüler) 

Çok rica ediyorum, lütfen yerinize oturun. Çok 
rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında söz 
isliyorum, usul hakkında söz istiyorum. 

YÂSÎN HATİBOĞLU (Çorum) — Biliyoruz biz 
İçtüzüğü, sizi kurtarmak istiyoruz, Parlamentoyu kur
tarmak işitiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, sayın Hatiboğlu... 
(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

Sizin nezaketinizi biliyorum, lütfen oturun yerini
ze efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Söz istiyorum, 
tutumunuz yanlış, bu hukuka terstir. Müsaade edin 
konuşalım, yazıktır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konunun 
görüşülmesine ilişkin görüşmelerin İçtüzüğün 71 nci 
maddesine uygun olarak kapalı oturum içerisinde ya
pılması hususunda Miliî Selâmet Partisi Grup Başkan-
veki'li Sayın Emre'nin bir dileği vardır, bunu okutu
yorum efendim : 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Koymayın mu
ameleye, neye koyuyorsunuz? (M. S. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, konulmayacak önergeyi 
koymam, konulacak, görevimdir yaparım. 

Önergeyi okuyorum : 
«Muhterem Başkanlığa 

İçtüzüğün 71 nci maddesine göre kanunlaşmakta 
olan konunun gizli oturumda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

M. İS. P. Grup 
Başkanvekiîi 

Süleyman Adf Emre» 

Değerli arkadaşlarım, kapalı oturum önergesi usu-
t'iine uygun olarak verilmiş bulunmaktadır. (M. S. P. 
sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

Kapalı oturuma geçeceğim, yalnız, bundan evvel, 
milletvekili, bakan ve yeminli stenograflar dışındaki 
tüm arkadaşlarımızın Millet Meclisi Genel Kurul sa
lonunu terketmclerini rica ediyorum efendim. 

Sayın İdareci Üye arkadaşlarımdan haber bekliyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 15.31 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

( G i z l i d i r ) 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : i 6.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), tlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Açık oturuma devam ediyoruz. İdare Âmiri arkadaşlarım dinieyiciler! ve ilgilileri 
alabilirler efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLAR! (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Millet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifinin gündemdeki 
kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işlerin tümünden evvel, öncelikle ve bu kısmın 
ilk sırasında görşülmesi hakkında Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/810) (Devam) 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 53 ncü maddesine 
göre Anayasa Komisyonu Başkanlığı tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum efen
dim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Zatıâlinize gelen 
bir kâğıt var... 

BAŞKAN — Okuyunuz. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar Sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinde değişiklik öne
ren Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın teklifi 
Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiş ve ra
por üyelere dağıtılmıştır, 

Sözü edilen teklifin, seçimlerin yenilenmesiyle 
ilgili İçtüzük maddesini değiştirmesini amaçladığın
dan; 

Erken seçimin ancak belli süreler içinde karar 
ahnmasıyle mümkün olacağından; 

Seçim konusunun biran önce karara bağlanma-
sıyle ülkede ekonomik siyasal ve sosyal alanlarda hü
küm süren olumsuz etkiler önleneceğinden, 

İçtüzüğün 53 ncü maddesi gereğince, gündemde
ki kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen 
diğer işlerin tümünden evvel görüşülmesini sağlamak 
için öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçilme
sine karar verilmesini Anayasa Komisyonu karan 
gereği olarak saygıyle arz ve rica ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şahsım adına söz 
istiyorum, önergeler üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Ölçmen, aleyhte söz mü isti
yorsunuz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hangi konuda Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Bu İçtüzüğün... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Okunan önerge 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi aleyhte mi Sayın Battal? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Önergeyi anlaya

madım, tekrar okunmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. (M.S.P. sıra

larından gürültüler) 
Sizin bir talebeniz geldi, çok afedersiniz... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ben Anayasa Ko
misyonunun 53 ncü maddeye dayanarak Millet Mec
lisi gündemine alınması konusundaki talebi üzerin
de usul hakkında söz rica etmiştim. Müsaade buyu
rursanız, ona sıra geldiyse söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal sözünüzü kaydedece
ğim. Lehinde mi, aleyhinde mi Sayın Battal? 

ŞENER BATTAL (Konya) — 53 ncü madde 
yaıahş tatbik ediliyor. Bunun aleyhinde ise, aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Bu konuda zatıâlinizde Sayın Ölç
men gibi söz istiyorsunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bu konu o kadar 
karıştı ki? 

REŞAT AKSOY (Konya) — Sayın Başkan, şah
sınıza bir belge göndermiştim, lütfen okutunuz. 

BAŞKAN — Aldım Saym Aksoy, belgenizi al
dım; gereğini yapacağım. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Saym Başkan lehte 
söz istiyorum. 
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METE TAN (Afyonkarahisar) — Lehte söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dirik ve Sayın Tan lehte; 
Sayın Ölçmen ve Sayın Battal aleyhte söz istemişler
dir. 

REŞAT AKSOY (Konya) — Bugünkü tutumu
nuz, beyamnız ve idarenizden dolayı sizi Parlamento 
katili olarak ilan ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 53 ncü maddesiyle ilgili 
müzakere açılıp, açılmaması hususunda değil de Sa
yın Ölçmen, zaüâliniz sanıyorum Anayasa Komisyo
nundaki herhangi bir usulle ilgili olarak söz istiyor
sunuz değil mi efendim? 

REŞAT AKSOY (Konya) — İçtüzüğün 138 nci 
maddesindeki cezanın tatbikini rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Anayasa Komisyo
nunun önerisinin buraya sevk edilişi ile ilgili olarak. 

BAŞKAN — Evet. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Reşat Aksoy Bey, size «Parlamento katili» dedi; ken
disine ceza verin. Size dil uzatıyor, size dil uzatılma
sına biz razı olamayız. 

BAŞKAN — Sayın Battal, aldım efendim, al
dım, Sayın Battal, aldım efendim; onu da okuyaca
ğım, onun da gereğini yapacağım Sayın Battal, telâş 
etmeyin efendim, telâş etmeyin, telâş etmeyin. (Gü
rültüler) 

İçtüzük tadili hakkında söz istiyorsunuz Sayın 
Ölçmen; dileğinizi İçtüzük tadili hakkında aldım. 

Efendim, Kanunlar Müdürlüğünden bana daha 
önce sözlü olarak intikal eden zatıâünizin İçtüzüğün 
37 nci maddesine uygun olarak herhalde bir söz iste
miniz oldu; yani Anayasa Komisyonundaki yapılan 

1. — İçtüzüğün 53 nci maddesine göre bir konu
nun öncelikle görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Sayın Baş
kanım, 53 ncü maddeye göre bu konunun buraya ge
tirilmesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani usul hakkında aleyhte söz is
tiyorsunuz, buyurun. 

. HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kaç dakika 
efendim? 

BAŞKAN — 10'ar dakika sayın Uyeal lehte ve 
aleyhte ikişer kişiye 10'ar dakika söz verebiliyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekillerii; 
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görüşmelerle ilgili; onların usul hatası yapılarak ya
pıldığı ve bu raporun burada görüşülmemesi konu
şandaydı herhalde isteğiniz... 

Efendim isterseniz cevabımı arz edeyim... 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, gö

rüşülmekte olan İçtüzük tadili... 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ama hakaret edi

liyor Sayın Başkan size. 
BAŞKAN -T- Sayın Abbas, kimsenin «katil» de

mesiyle ben katil olmam; gereğini yapacağım efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, 
siz şu anda Memduh Ekşi değilsiniz, Millet Meclisi 
Başkanısınız, keyfi hareket edemezsiniz. Size haka
ret edilmiştir, ceza vermeniz gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hatihoğlu, rica ediyorum efen
dim, dinleyeyim sayın Öîçmıen'i.. (Gürültüler) \ 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Siz Memduh 
Ekşi değilsiniz.. 

BAŞKAN — Siz de sayın Hatiboğlu'sunuz. Rica 
ediyorum, lütfen oturun yerinize. (Gürültüler) 

REŞAT AKSOY (Konya) — Sayın Başkan, size 
söylüyorum; size söylediğim sözleri belgeleriyle tak
dim ettim; İçtüzüğü» ilgili maddesi gereğince gerekeni 
yapın. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, biliyorsunuz, komis
yonlar Millet Meclisime niyabeten çalışıyorlar. Millet 
Meclisine gelen raporları Başkanlığımız sadece şekil 
yönünden inceleyebilir. Yoksa, Millet Meclisi Başkan
lığı, komisyonda cereyan eden usul müzakereleri ve 
varılan sonuçlar hakkında elbette bir takdir yetkisine 
sahip değildir. Buyurduğunuz husus Anayasa Komis
yonunda cereyan etmiştir. 

Bugün Meclisimiz tarihî celselerinden birini ak
detmektedir. Bir hukukî sonuca varabilmek için hu
kukî engeller, gayri hukukî yollarla kaldırılmamah-
dıv. Millet Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesi bir 
istisna maddesidir. İçtüzüğümüzün bu maddesine göre 
bugüne kadar Meclisimizin gündemine Danışma Ku
rulundan geçirilmeden, bakanlar veya komisyon baş
kalarının istemiyle, benim hatırladığıma göre bir tek 
konu indirilmiştir. O konu da, Meclis Kitaplığı konu
suydu, aslında, önemi fazla olmayan bir konuydu. 
Maalesef, sayın Başkanvekillerimizden Ahmet Çak
mak böyle bir uygulama yapmış ve buna kötü bir is
tisna teşkil etmiştir. Bugüne kadar bu konu hiç bir 
suretle uygulanmamıştır. Çünkü, bir istisna maddesi-

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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dir. Bunun istisna maddesi oluşu, iktidarla muhale
fet arasındaki zımnî bir centilmenlik anlaşmasının ge
reği olarak da bugüne kadar yürütülmüştür. Eğer, 
53 ncü madde istisna maddesi olmasaydı, o zaman, 
bugünkü Hükümette bulunan Hükümet partileri; Ada
let Fantisi, Mil î Selâmet Partisi Güven Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Parti 
olarak bizim de iştirak ettiğimiz De>let Güven
lik Mahkemeleri konusunda bu maddeyi işletir 
ve pekkâlâ Cumhuriyet Halk Partisinin Danış
ma Kurulundaki engellemesine karşı 53 ncü maddeyi 
kullanarak, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Ta
sarısını bu Meclisin gündemine indirebilirdi. Ya Ada
let Partisi bu konuda gayri samimi hareket etmişîir, 
ya hakikaten 53 ncü maddenin bir istisnaî madde ol
duğuna inandığı için, uygulama bu yönde olduğu 
için böyle hareket etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, aslında, burada tezgâh
lanmak istenen ve varılmak istenen sonuç soruşturma 
komisyonlarıyla, mobilya komisyonuyla ve Lockheed 
Komisyonuyla Adalet Partisinin bir zamanlama ya
rışıdır, bir «tayming» yarışıdır. Adalet Partisi, kendi 
Genel Başkanını soruşturmadan kurtarabilmek için, 
erken seçim meselesini Soruşturmaların önüne geçir
mek için çaba harcamaktadır. 

Çarşambaları buraya gelmeyenler, her çarşamba 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısın
da çoğunluğu sağlamamak için gayret gösterenler, 
şimdi çoğunluğun sağlanmasından ve bu komisyonla
rın raporlarını belirtmesinden sonra, bu engelleme 
yolunu seçmiş bulunmaktadırlar. Ne yazıktır ki, ana 
muhalefet partisi de bu cereyana kendini kaptırmış, 
Adalet Partisiyle işbirliği halinde bu oyuna yardımcı 
olmaktadır. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Aynı kaynaklan 
geliyorlar, onun için. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, İçtüzük, kanun hükümleri ve Anayasa bi
rer abstre, somut sanat sergisi veya tablosu değildir. 
Her bakanın baktığı zaviyeye göre veya haleti ruhi-
yesine göre yorumlayacağı meseleler değillerdir hu
kuk kuralları. Hukuk kuralları kesindirler ve bir gün 
yüzüne, bir gün tersine uygulanmazlar. Bir sonuca 
ulaşabilmek için hukukî engelleri gayri hukukî ola
rak bertaraf etmeye kimsenin hakkı yoktur; hatta Mec
liste 350 kişilik çoğunluğa sahip olsalar dahi. 

Bunun örneklerini tarihimizde vermek mümkün
dür. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, sayın Celâl Bayar'ı 
astırabılmek için Millî Birlik Komitesi de o zaman 

60 yaş barajını kaldırarak Bayar'ın asılmasını sağla
mak istemişti. Buna benzer bir işlem içindedir bugün 
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği. 

Sayın milletvekilleri, sayın Başbakan televizyon ek
ranlarını bu konuda rahatlıkla kullanıyor, hatta en 
küçük ortağının genel başkanı dahi İçtüzük hakkında 
televizyon ekranlarında yorum yapabiliyorlar. Bu yo
rumlar maalesef yanlıştır, halkı şaşırtıcıdır. 

Sayın Basbai.au televizyon ekranlarından, «Yani 
bu Meclis harp kararını da mı almayı engelleyecek » 
dedi. Kendisinin bu yanlış tefsirini hukuk danışma
larının zayıflığına veriyorum. Çünkü, harp kararını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de Danışma Kuruluyla hiç bir alâ
kası yoktur. Danışma Kurulu sadece Millet Meclisinin 
gündemiyle ilgili İçtüzükte gösterilen maddeleri tan
zim etmekle mükelleftir. 

Bunun dışında, kendileri, «Azınlığın çoğunluğa 
tahakkümü» diyorlar «Danışma Kumlu meselesi, 
azınlığın çoğunluğa tahakkümü meselesidir» diyorlar. 
Bu İçtüzük 1973'ten evvel, Adalet Partisinin 250'ye 
yakın milletvekili olduğu bir dönemde çıkmıştır. Ya
ni Adalet Partili çoğunlukla çıkmıştır. Kime, neyi şi
kâyet ediyorlar 3,5 senedir değiştirmek için ne giri
şimde bulunmuşlardır? Binaenaleyh, mer'i olan İçtü
zük hükümleri, mer'i olan Anayasa hükümleri ve ka
nun hükümlerini uygulamakla Meclislerin Başkanlık 
Divanları ve Yüce Meclisler mükelleftirler. 

Asıl azınlığın çoğunluğa tahakkümü, sayın Adalet 
Partililerin ve sayın DemirePin düşündüğü şekilde 
tatbikat yaparsak olur. niçin öyle olur biliyor musu
nuz? Güven Partisi daha grupken, 5 tane grupumuz 
vardı Millet Meclislinde; Güven Partisi, (artı), Demok
ratik Parti, (artı), Millî Selâmet Partisi Danışma Ku
rulunda 3 rey eder, Halbuki Adalet Partisi Cumhuri
yet Halk Partisi 2 reyde kalırlar. Eğer Danışma Kuru
lunda oy çokluğuyla rey alma keyfiyeti, karar alma 
keyfiyeti olsaydı, o zaman Millet Meclisinde azınlık
ta olan Güven Partisi, Demokratik Parti, Millî Selâ
met Partisi azınlığının Millet Meclisinin iradesine ta
hakküm etme yolu açılmış olurdu. Burada da bir man
tıksızlık Ortaya çıkmaktadır. 

Görülüyor ki, bu ileri sürülen hususlar, tarlasının 
başında, köy kahvesinde meseleleri öğrenmek isîeyen 
temiz vatandaşlarımızın fikirlerini ve zihinlerini iğfal 
ve ifsat için Devletin televizyonlarından verilmektedir.; 

Öbür taraftan, Millet Meclisi adına, millî irade adı
na görev yapan Millet Meclisi komisyonlarına da ver
dikleri kararlardan ötürü çamur atma çamuru buiaştı-
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rılmaktadır. Ben Yüce Meclisiniz adına, ona niyabeten 
millî iradeyi tecelli ettiren komisyonlar adına bu ça-

* muru aynen atanlara iade ediyorum. 
HÜSEYİN ABBAS (Toka t )— Balçık balçık. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, burada çeşitli siyasî kuruluşlar kendi fel
sefelerine, programlarma göre ve memleket için ya
rarlı gördükleri konularda İçtüzük hükümlerinden 
yararlanarak engelleme yapmışlardır. Demokratik Par
ti de engelleme yapmıştır, inandığı konuda; Cumhur
başkanı sayın Cevdet Sunay'ın süresini, Anayasaya 
rağmen 2 sene uzatmak için sayın Ecevit'le sayın De
mirci bhiiştikleri zaman, ona karşı koyan tek parti 
Demokratik Parti olmuştu ve muvaffak olmuştu. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Gene işbirliği 
yapıyorlar; sıkıştıkları zaman yaparlar. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu engellemeleri 
partilerin yapmaları ve belli kaidelere riayet ederek, 
sınırları aşmadan ve kamuoyunun sabrını taşırmadan, 
hukuk kurallarım ihlâl etmeden yapmaları normal
dir ve bunu hukuk nizamının bir gereği saymalıyız. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara 
sesleniyorum; Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanu
nunun çıkmasına kendileri karşı oldukları zaman, Da
nışma Kuruluna gelmeyerek, çalışma sürelerinin uza
tılmasını kendileri engellemediler mi? Haftalarca Mil
let Meclisinde, aşağıda çeşitli engelleme yollarını kul
lanarak Devlet güvenlik Mahkemeleri Tasarısının çık
masını engelleyen Cumhuriyet Halk Partisi değil mi
dir? Adalet Partili arkadaşlarımız 165 üyelerinden bir 
tanesini dahi Ankara'da bulamamış gibi, Danışma 
Kuruluna yollamamak suretiyle çeşitli yasaların, me
selâ Belediye Gelirleri Yasasının çıkmasını engelle
mek üzere Danışma Kurulunu engellememişler midir? 
Niçin şimdi iki parti birlik olmuşta Millî Selâmet 
Partisinin üzerine hücum etmektedirler? Kendi yap
tıkları iş zamanında iyi idi de, başka bir parti bunu 
uygulayınca niçin hukuk kurallarını th-âl etmiş olu
yor; niçin kamuoyunun isteğine karşı çıkmış oluyor? 
Bunu anlamaya imkân yoktur. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Locaların emri var 
bu Mecliste. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla),— Muhterem arka
daşlar, eğer Nasrettin Hoca misali, «Biz kıldık oldu» 
diyecekseniz bu namaza, bu prosedüre de hiç ihti
yaç yok; buyurun dışarıya, sayın Ecevit'le sayın De-
mirel kolkola, bir basın toplantısı yapsınlar, yarın gi
delim seçime; ama hukuk kurallarına uygun olarak, 
bu seçimin üzerine şaibe düşürmeden, Lockheed'in-

den, suntasına kadar, Meclis denetim görevini yapmış 
olarak gitmesini arzu ediyorsanız, lütfen hukuk ku
rallarının ihlâline göz yummayınız. 

Saygılar sunarım. (D.P. ve M.S.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Lehte sayın Mete Tan, buyurun efendim. 
METE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Verilen önerge tamamen Tüzüğe uygundur, say

gılar sunarım. (A.P. ve C.H.P. sıralarından alkışlar; 
M.S.P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Aleyhte sayın Şener Battal. 
Buyurunuz sayın Şener Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sözüme başlamadan 

önce zatıâliriize «Parlamento katili» dedi bir arkada
şımız, «İçtüzük katili» dedi... 

BAŞKAN — Sayın Battal, sayın Battal, bu geldi 
«fendim bana, rica ediyorum, siz usulle ilgili beyanda 
bulunun... 

- ŞENER BATTAL (Devamla) — Saym Başkan, ben 
yüksek makamınızdan söz aldım... 

'BAŞKAN — Beni zorlamayın efendim. 

ŞSNER BATTAL (Devamla) — Siz şu anda Par
lamentoyu temsil ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, saym Battal... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muamele yapın... 
BAŞKAN — O benîm bileceğim iş. Lütfen, usul 

hakkında konuşuyorsunuz, buyurun efendim, buyu
run. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sizi tezyif ede
mezler Sayın Başkan. Tezyif edilen bir başkan ola
rak bana... 

'BAŞKAN — Usul hakkında söz istediniz, size 
jiöz verdim. O benim bileceğim iş, onun zamanını ben 
bilirim efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — İçtüzük gereğin
ce size Sayın Başkan diye hitap etmeye mecburum. 

Sayın milletvekilleri,... 

BAŞKAN — Biz de öyle hitap ediyoruz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Çok rica ederim efendim, rica ederim. 
Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — 1921 Anayasa-

•sında «'Meclis Hükümeti» sistemi vardı. Meclis hü
kümete kararları bildirir, hükümet o kararları uygular
dı; harp kararını bile. 1921 Anayasası öyle idi. Şim
di, 53 ncü maddeyi igetfMrseriiz, 53 ncü maddeyi böyle 

— 343 — 



M. Meclisi B : 75 4 . 4 . 1977 O : 5 

'tatbik ederseniz, «Hükümet Meclisi» sistemi getire
ceksiniz. 53 ncü maddeyi okuyun. (M. S. P. sıraların
dan «'Bravo» sesleri) 

53 ncü maddeyi okuyun ve Parlamentonun hay
siyeti nerede kalıyor? Hukukçu arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, 53 ncü maddeyi iyi yorumlayın. Hükümet 
istediği kanunların I'istesini gönderecek, «53 ncü mad
deye göre görüşülsün» diyecek. Siz, komisyonlarda 
45 gün bekleyeceksiniz, 59 gün bekleyeceksiniz, 4 se
ne bekleyeceksiniz; ama hükümetin, «önceliğin önce
liği» takibiyle, eğer bugünkü tatbikat teamül haline 
geîifse, siz, hükümet med'i'si haline geleceksiniz. İste
diğiniz kadar «muhalefetiz» deyin, istediğiniz kadar 
«miBî irade» deyin, bugünkü 53 ncü madde budur. 
Bütün hukukçularla bunu tartışmaya hazırım. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Keşke öyle olsa. 
Uzaktan idare ediliyor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi, daha ev
vel Sayın Demire), 24 Mart 1977 tarihinde bir yazı 
göndermiş. Bu yazıda; «...terc-ifaan ve takd'imen...» 
diye, «olanaklı, olasılıklı» olmayan sözler olunca, 
«...53 manasına gelmez...» diye taraflı başkanlar mu
ameleye koymamışlar. 

Şimdi, burada aklımıza iki ihtimal geliyor : Sa
yın Demire! bunu laf olsun diye mi gönderdi, samimi
yetsiz olarak mı gönderdi, yahut da 53 ncü madde 
kalbiii ta'lbik değildir diye Başkanlık kendisıine «ha
yır» mı dedi veya ikMnin arasında muvazaalı bir an
laşma mı vardır? 

Şimdi soruyorum; Devlet Güvenlik Malıkemesine 
dair hükümetin talebi hakkında (elimde fotokopisi) 
Başkanlık ne yaptı? 53'ü uyguladı mı? Hayır... 

BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın 'Battal, bir da
kikanızı rica ediyorum. 

SENEM BATTAL (Devamla) — Buyurun müda
hale edin Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Elbette, görevim ıbeyefend'i. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bugün 38'e gö
re önerge... 

•BAŞKAN — 'Sayın Battal, (beni diriler misiniz lüt
fen?.. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Cuma günü araş
tırma 'önergeleri okunmadı mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, 'beni dinler misinfiz 
lütfen? Rica ediyorum. 

'ŞENER BATTAL (Devamla) — Buyurun söy
leyin, dinliyorum. 

'BAŞKAN — 'Sayın 'Butta), görüşme mcvzuumuz, 
53 ncü maddeye göre mevcut teklifin görüşülüp gö-
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rüşüîınemesi hususudur, Devlet Güvenlik Mahkeme
si Ya'sa'sı değildir. 

YASİN «ATİBOĞLU (Çorum) — O da 53 ile 
ilgİM 'konuşuyor. 

ÖMER LÜTFÎ ZARARSIZ '(Yozgat) — Aynı ko
nuyu izaiı ediyor Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Rica ediyorum ve sizi konuya davet 
ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben, 53'ü tatbJk 
ediyorum, 53'ü konuşuyorum burada. 53'ü, muz ni
yetine istediğiniz zaman uygulayıp,. istemediğiniz za
man uygulamama yoluna giidemezsinii'z. 

Şimdi, Hükümet mesuldür, Hükümetin -bütün ka
natları mesuldür; DGM'yi talep etmelidirler, asgarî 
geçim indirimini talep etmelidirler, toplumun bütün 
kesimlerini içine alan sağlık sigortasını, ta/ıin sigorta
sını istemelidir. Bunları İstemeden, 53'ü îböyle tatbik 
eden Hükümet, Devlet Güvenlik Malıkemelerinde sa
mimî değildir, asgarî geçim indiriminde samimi değil
dir. Hatta, asgarî geçim İndiriminde 53'ü neden mu-
halefe1! islemiyor, neden?.. 

Muîıtcran arkadaşlarını, 'bugün ilk defa, kendisi
ne «'Parlamento ka'tiii» denilen, «İçtüzük katili» de-
niîen bir Başkanın gölgesinde... 

'BAŞKAN — Sayın Battal, sayın Battal; beni din
leyin 'lütfen. Sayın Battal, devam ederseniz gözünüzü 
keser'im. Beni zorlamayın lütfen. 

ŞENER BATTAL '(Devamla) — Benim sözümü 
'kesemezsiniz. 

'BAŞKAN — Meseie, Başkana ne denildiği mese
lesi değil sayın Battal. Rica ediyorum, siz İçtüzük 
bilgisi müsellem bir arkadaşımızsınız. Şimdi... 

ŞBNtö'R BATTAL '(Devamla) — Bu kürsüde Baş-
kf'.nsî'nız, 'bana müdahale edip konuşturmayabilirsi-
•niz, 'her şeyi yapabilirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır, 'hayır; îböyle bir niyetim yok. 
Yalnız, sizi İçtüzüğe saygılı olmaya ikinci kez çağırı
yor yan; ikinci kez çağırıyorum, Başkanınız olarak çağı
rıyorum; devam ederseniz sözünüzü keser'im. 

YASİN HATİBOĞLU '(Çorum) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Hatilboğlu, siz lütfen müdaha
le etmeyin. 

ŞHNEÎR BATTAL -(Devamla) — 'Devam edeceğim 
Sayın 'Başkan. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — 'Sayın Baş
kan, ses duyulmuyor. Mikrofonu açar mısınız lütfen. 
Ne söylediğini duymuyoruz. 
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"BAŞKAN — İçtüzük dışı konuşmayı kimseye din- I 
letmem, rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

53 ncü madde nedir, 50 nci madde nedir?.. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sana «Katil» dediler, «İçtüzük katili» dediler; 
biz duyduk, siz duymadınız mı?.. Bu, hakarettir. (Gü-
rüîiüier) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Söz hakkım hu
susunda geçen zamanı nazarı itibare alın Sayın Baş
kan. 

'BAŞKAN — Endişe buyurmayın siz. 
Buyurun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — 53 ncü madde 
nedir, 50 nci madde nedir? 53 ncü madde, eski iç
tüzükten alınmış, yanlışlıkla girmiş bir maddedir bu 
İçtüzüğe. Bu sözler benim değil, Sayın Kemal Gü- i 
ven'ln Sözüdür. Aylardır 53'ü ta'ibik ettirmiyor, ma
hallî seçimlerin ertelenmesi hakkındaki kanun tekli
finin sözcüsü bendim, ben kaleme aldım; «öncelik
le ve ivedilikle» diye ben kaleme aldım; 53'ü uygu
latmadı, Danışma Kuruluna götürdü. 53 nedir? Önce
liğin önceliğinin önceliği... 53*ün tercüme'sÜ bu. Eski 
İçtüzükte «takdimen, tercilıan ve müstaceliyetle» diye 
birtakım laflar vardı; onların buraya yansımasıdır. 

Şimdi, Hükümet öncelik istedi, komisyonlar da ön
celik istedi. Bu, işi yarış haline getirme meselesi de
ğil. Danışma Kurulu bütün öncelik isteklerini, önce
liğin önceliği isteklerini alır, sıraya koyar, ondan son
ra Mecliste çalışma doğar. 

Şimdi, bu Meclis bu İçtüzükle bundan sonra çalı
şamaz. Komisyon başkanları; önceliğin önceliği 53'ü 
istiyorum diye re'sen buraya gelir, biz kapıda Fakir 
Çocukları Koruma Kanununa oy kullanacağız diye ge
liriz, emrivaki olarak komisyon başkanı 11 tane arka
daşına haber verir, buraya geliriz, hemen 53 oylanır, 
ondan Sonra erken seçim kararını da alırsınız, muha
lefeti tasfiye kararını da alırsınız ve iki partili siste
min dışındaki diğer partileri de tasfiye kararı alırsı
nız. (Gülüşmeler) Antidemokratik bir maddedir bu. 
Buyurun gürültü edin arkadaşlarım. Buyurun bu de
diklerimi hukukçularınıza danışın. Hukukçularınıza 
danışın, Sayın Kemal Güven'e danışın, taraflı Baş
kanınıza danışın ve dediklerimin bir harfinin aksini 
iddia etsin, buyurun ben istifa edeceğim. Edemezler, 
eğer vicdanlarını kullanırlarsa. 

Bir senedir niye 53'ü Kemal Güven geçirtmedi? 
Devlet Güvenlik Yasası görüşülürken» burada her gün j 

çalışalım diye, «her gün çalışalım, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanununu görüşelim» dediğimizde 
«Danışma Kurulu mutlak ekseriyetle toplanır» dedi. 
«53'ü uygulamam» dedi. Niye böyfe dedi? Hangi köp
rülerin altından hangi sular geçti, kimlere emirler 
verildi? Montajcılar mı emir verdi birtakım arkadaş
lara? (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Siz, erken seçim kararını alırsınız. Erken seçim me
sele değil. Demokrasi, seçim yapmak rejimi değil; 
demokrasi, zamanında seçim yapmak rejimidir. De
mokrasi seçümojlik oyunu değildir. Zamanında gelir
siniz seçime gideriz. Erken seçim de olabilir; ama 
siz, fakir halk kitlelerinin beklediği Asgarî Geçim İn
dirimi Kanununu, ağır sanayi hamlelerini, Kibrıs'ta 
toprak tavizinin konuşulduğu, «Maraş'ı mı verelim, 
Omorfo'yu mu verelim» diye konuşulduğu bugünler
de seçimi konuşmak en büyük vebaldir. Tarihî ve
baliniz vardır ve zabıtlara bu vebalinizi geçiriyorum. 

Hadise, 53'ün tatbiki bu kadar değil. Anayasa 
Komisyonumda, İçtüzüğü, madde 37'yi, 157 nci mad
deyi katlettiler. Benim gibi sakin, munis mizaçlı bir 
adam daGıi komisyonda yumruğunu vurdu; «Ne ya
pıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, süz ne biçim hukuk
çusunuz» dedim. «Deli'kanlı doğru söylüyor» dediler. 
(C. H. P. sıralarından «Kısa kes» sesleri) 

Şimdi, «kısa kes» diyorlar. Arkadaşlar, bu de
mokraside çok şeyler kısa kesilmiş. İstiklâl Mahke
meleri kararı da böyle kısa kesilerek çıkmış. 1957 se
çimlerinden önce İsmet Paşa'nın, «Sizi ben bile kur
taramam» dediği devrede de bu emrivakiler olmuş. 
Şimdi, bazı sayısı çok partiler, getirdikleri bu İçtü
zük değişikliği ile demokrasiyi çiğnemek istiyorlar, 
çoğulcu demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar, iki 
parti hakimiyeti getirmek istiyorlar; ama bilesiniz ki, 
haksızlık hiçbir zaman galip gelmez. Hak dâima mu
zafferdir. 

Şimdi, seçimlerde göreceğiz, Allah'ın - inayetiyle. 
Yine çoğulcu demokrasi olacak. Ondan sonra, Millî 
Se?âmet haklıymış, aman Millî Selâmet, gelin, biz ta
rihî yanılgı dedik; diğeri de gelecek, biz de ahlâk ve 
maneviyatçıyız, biz de milliyetçiyiz diyecek... 

BAŞKAN — Sayın Battal, sayın Battal... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ondan sonra bu 
53'ün hengamesi... 

BAŞKAN — Sayın Battal, sayın Battal, sayın 
Battal... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Buyurun Baş
kan. 

— 345 — 
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BAŞKAN — Sayın Battal, size uyarıda bulun
dum. İçtüzük konusunda en hassas davranışlarda bu
lunan bir değerli aıkadaşınıızsınız. Rica ediyorum, 
konunun dışına çıkmayın. Zaten yarım dakikalık sü
reniz var, rica ediyorum, onu kullanın. 

ÇALIŞMA BAKAM ŞEVKET. KAZAN (Koca
eli) — Ne konuşlu ki? (M. S. P. sıralarından gürül
tüler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, yü
reğimi yakmışsın. 71'de açıklanabilir diye madde uy-
gulamamışsın. 38'e göre, 45 gün geçen kanunlar gün
deme alınsın- diye önergeler'imizi verdik; komisyon 
başkanlarına elimle tasdik; ettirdim, onu okutturma
dın. Araştırma önergeleri, Genel Görüşme önergeleri 
cuma günü okundu, 'bugün de okunması lâzım. «Çar
şamba» dediniz, yarın «Çarşambayı da sel aldı» diye 
- Karadenizli olduğunuz için - türkü çağırırsınız, on
dan sonra «İçtüzük katili» derler, ses çıkarmazsınız. 
Onun için, İçtüzüğe saygıysa, bugün kaç İçtüzük mad
desini katlettiniz, buyurun konuşalım. Şimdi 53'ü ko
nuşuyorum. 

Şimdi, 53 ncü maddenin yolunu açacaksınız, size 
(hayırlı olsun. Bugün muhalefet olabilirsiniz, iktidar 
oîabilir'siniz... 

'BAŞKAN — Sayın Batla], lütfen toparlayın efen
dim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Olur. 
Bugün muhalefet olabilirsiniz, yarın iktidar olabi

lirsiniz. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Olacağız, olaca

ğız. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Olabilir, her gö
nülde 'bir aslan yatar; ama gerçek iktidar benim, bre
sin. <jC. H. P. sıralarından gülüşmeler) Çünkü, hakkı 
temsil eden daima galiptir ve iktidardadır; bunu hi
lesiniz. 

Şimdi, şurada bizi aslan gibi kükreten durum 
varsa, İçtüzükte haklıyız da onun için aslan gibi 
kükrüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, süreniz bitti efendim, 
geçti de. Rica ediyorum, beni, Sözünüzü kesmeye zor
lamayın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bugün iktidar olabilirsiniz, yarın muhalefet veya 
iktidar olabilirsiniz; demokrasi yolculuğunda bunlar 
devamlı yolculuklardır. Size tavsiyem şu : İçtüzük tek
niğini siyasî oportünizmle ele almayın. (A. P. sırala
rından «Tavsiye mi?» sesleri) Evet tavsiyem, hukuk 
adına tavsiyem. Siyasî oportünizm açısından ele al

mayın. Alırsanız ne olur biliyor musunuz? Yarın ik
tidar olan veya sizin istemediğiniz diğer parti ik
tidar olduğunda, 53'e göre getirilen tasarıları getirir, 
Meclise gönderdiği tasarıları indirir, Devlet Güvenlik 
Mahkemesini indirir, sizin istemediğiniz kanunları in
dirir; hatta Takrir-i Sükûn Kanununu indirir. 

BAŞKAN — Sayın Battal, sayın Battal, sayın 
Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Beni, devamlı İçtüzüğe uymaya da

vet ediyorsunuz... 
ŞENER BATTAL ^Devamla) — «Toparlayın» 

dediniz. 
BAŞKAN — Toparlama filan yaptırmam Sayın 

Battal. Ben, zahâlinize, bir dakikanız kaldığını ve sü
renizin geçtiğini de hatırlattım. 2 kez hatırlattım. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sözümü de keş
liniz. Tamamlayayım da, siz de kurtulun, ben de 
kurtulayım. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söylemezseniz İçtü
züğü uygularım. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Uygularsınız ta
biî Başkan. İçtüzüğün haksız taraflarını uygularsınız, 
bundan şüphem yok; ama ben tamamlayacağım. 
(M, S. P. sıralarından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Bat
tal sayesinde ilk defa uygulayacak. Sayın Battal, zorla 
da uygtilasm. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Nasreddin Ho-
canın oğlu, su geçerken... {€. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Battal, sözünüzü kestim efen
dim. Sözünüzü kestim, lütfen kürsüyü terkedin efen
dim. (Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı.) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Son cümlemi Söy
leyeyim. 

'BAŞKAN — 'Hayır. 
«Sözünüzü kestim» lafı benim ağzımdan çıktı. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hayır, Meclisi 
seiâmlamadan.... 

BAŞKAN — Hayır, size son sözünüzü söylet
memi. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Meclisi selâm
lamadan inmem. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim. 
lük'süyü kimseye işgal ettirmem Sayın Battal. 

ŞENİLİR' BATTAL (Devamla) — Ben Meclisi se
lâmlamadan inmem. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, kürsüye... 
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ŞENER BATTAL (Devamla) — Benim nezake
tim, Meclisi selâmlamadan ibeni kürsüden indirmez. 
Mikrofonu açın, Meclisi selâmlayacağım. Sözümü on
dan sonra kesersiniz. 

BAŞKAN — Selâmlamanın dışında başka bir 
şey söylerseniz sözünüzü keserim, (başka söz vermem. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Benim nezaketim, 
Meclisi selâmlamadan inmem. 

BAŞKAN — Size söz veriyorum, sön söz olarak 
Millet Meclisini selâmlayın lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Meclisi selâm
lamadan inmem. 

Sayın milletvekilleri, vicdanlarınıza, aklıseliminize 
seslendim. Bu ölçüler içinde hareket etmenizi saygı
larımla arz ediyorum, cümlenizi selâmlıyorum. Allah'a 
emanet olun, Allah sizleri bir yanlışlıktan korusun. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener Bat
tal. 

Lehte Sayın Yücel Dirik, buyurun. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; 
Hem Devletimiz, hem yüce milletimiz ve hem de 

bütün demokratik kuruluşlar için çok iyi ve hayırlı 

2. — Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifinin gündem
deki kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan ge
len diğer işlerin tümünden evvel, öncelikle ve bu kıs
mın ilk sırasında görüşülmesi hakkında Anayasa Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/810) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeyi tek
rar okutuyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, önergemiz var. (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Önergesi var, 
geçemezsiniz; 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Gizlilik 

önergesi var, okıütamazsımz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Anlkara) — Sayın Başkan, önergem ne oMu? 
'(Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oylamaya geç

meden önce... 

olacak 'bir erken seçim yapabilme imkânını yaratmak 
üzere İçtüzüğümüzün 93 ncü maddesini uygun hale 
getiren Anayasa Komisyonu raporunun burada her 
şeye takdimen ve terclhan görüşülebilmesi için, Ana
yasa Komisyonu Başkanının, 53 ncü maddenin ve 
bilhassa 2 nci fıkrasına göre verdiği görüşme önerge
sinin görüşülmesine başlanması hususu İçtüzük icabı
dır. 

Sevgili arkadaşlarım, seçimler... 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Devlet Güvenlik Mahkemeleri ne oldu? 
(M. S. P. sıralarından gürültüler) 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Seçimler erken ya
pılır, geç bırakılabilir. Daha bir ay evvel mahallî se
çimleri 6 ay erteledik. Şu halde, milletvekili seçimle
rini 4 ay evvele almak da mümkündür. 

Ben sözlerimi burada kesmek mecburiyetindeyim. 
Zira görüyorum ki, yüce milletimizin temsilcisi Yüce 
Meclisin en az 360 - 370 üyesi kısa kesmemi arzu et
mektedir. Bu münasebetle saygılarımı sunar, teşekkür 
ederim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Anlkara) — Sayın Başkan, önergem ne oldu? 

BAŞKAN — Arz edeceğim Sayın Asiltürk, bir 
muameleyi ikmal edeyim izin verirseniz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — «Derhal» diyor, ama siz ihmal ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 119 
ncu maddesi gereğince bu konuda açık oylama talep 
ediyorlar... 

ŞENER BATTAL (Konya) — 10 kişi' ayağa kal
kıyoruz, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Emre, Sayın Battal... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın başkan... 
BAŞKAN — Önergeniz geldi, rica ediyorum, si

zin önergenizi okuyorum. 
ŞENER BATTAL (Konya) — önce yoklama. 
BAŞKAN — Sayın Battal, bugün çok hassassınız. 
Sayın Afcsoy, Sayın Buz, Sayın Akyol Sayın Ba-

zencir, Sayın Sevitgen, Sayın Ataç, Sayın özkul, Sa
yın Abbas, Sayın Köktaş, Sayın Zararsız, Sayın Dört-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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kol, Sayın Hatifooğlu, ve Sayın Göreaılfaş - ki imzalar 
tamamlandı - onun dışında; Sayın öncel'in, Sayın 
Yardımcı'nın, Sayın Karaçorlu'nun ve Sayın Akça-
el'in açık oylama istemi var. 

Değerli arkadaşlarım, açık oylama işlemini içtü
züğümüz, İçtüzüğün işarette oylama emri vermediği 
hususlarda ancak kullanılabilir yol olarak önerdiği 

için, bu önergeyi işleme koyamıyorum efendini. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Emir mi aldın 
locadan? (C. H. P. sıralarından «Otur yerine» sesleri) 

ÖMER NAtMİ BARIM (Elâzığ) — Yedek par
çacılar, montajcılar Sizi, 

IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Önergeyi iş'arî oylarınıza sunmak is
terken, Sayın Asiltürk, Sayın Aksoy, Sayın Hatiboğ-
lu, Sayın Battal, Sayım Barın, Sayın Arıtkan, Sayın 
Zararsız, Sayın Aytaç, Sayın Yardımcı, Sayın Cumalı-
oğlu, Sayın Buz ve Sayın arkadaşlarım, ki, 10 arka
daşımı ikmal ettim. Bu değerli arkadaşlarımız «çoğun
luk yoktur» iddiasındalar, mecburum yoklama yap
maya. 

Değerli arkadaşlarım, yoklamayı elektronik cihaz
la yapacağım efendim. Lütfen, ışıklarınız yanınca be
yaz düğmelerinize basınız efendim; 

Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen katıhnız efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayım Başkan, bü 

anahtarlar çalışmıyor. 
BAŞKAN — Anahtarları çalışanlar kâfi efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim?.; Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Biz yoklamayai 

katılmadık Sayın Başkan, ad okuyarak yoklama ya
pın, aksi halde yoklamada bulunmamış sayılacağız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben size bir 
şey söyleyeyim. İzin verirseniz, bu isteminiz... 

ÖMER NAİMt BARIM (Elâzığ) — Sana itimat 
etmiyoruz Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Efendim, bana itimat etmeyebilir-
sınl&ı O ayrı bîr şey, bu şahsî bîr görüştür, saygı 
duyarım. 

Sayın Barım, bu yoklamalardan kasıt, görüşme
ler için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayaca
ğı hususudur, çoğunluğun var olup olmadığı husu
sudur.! Önümdeki cihazda, halen 290'a yakın arka
daşımın Genel Kurul salonunda bulunduğu anlaşı
lıyor. Öyle olunca, rica ediyorum, illâ bir itirazda 
bulunmak için itirazda bulunulmaz. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığım yoklama sonu
cunda* Genel Kurul salonunda 285 sayın üyenin bu
lunduğu saptanmıştır Çoğunluğumuz var efendim. 

Sayın arkadaşlarım, önergeyi okuttum... 
ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, oylama neticesini ilân edin. Oylama sonucu 
duvara yazılsın efendini. 

BAŞKAN — Bu itirazlar evvelce yapıldı. Hiç 
heyecanlanmanıza gerek yok, bakın ben heyecan
lanıyor muyum? (M.S.P, sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, netice alınmadı; Düğmeler çalışmıyor, vic
dansızlık yapıyorsunuz. 

ÖMER NAİMt BARIM (Elâzığ) — Bunu yapa
mazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeyi 
okuttum; Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir; 

/.; — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair içtüzük teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu. (2/810) (S. Sayısı : 522 ve 522Jye 1 nci ek) 
(1) 

(1) 522 ve 521ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar 
tutanağa eklidir, 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Genel Kuru
lun aldığı karar gereğince, gündemimizin kanun ta
san ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer iş
ler bölümünün 147 nci sırasındaki 522 Sıra Sayılı 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair İçtüzük teklifinin görüşmelerine ge
çiyoruz- Lütfen İdareci Üye arkadaşımız ve Komis-
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yon Başkam arkadaşımız; yerlerini alsınlar efendim. 
(MJS.P. ve D.P. sıralarından şiddetli gttrültüter) 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Önerge ne oldu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, arzı cevap «deyimi 
efendim, (Gürültüler) 

Sayın Asiltürk, bu size cevap vermeme manî de
ğil efendim. 

Diyoruz ki: «Kıbrıs davasının müzakereleri, ite 
âcil olarak ortaya çıkan olağanüstü mesele hakkında 
hükümet adına söz istiyorum.» 

Şimdi, ben size bir şey s%leyeyinı Sayın Asil
türk... 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Çok mü
him, hayati mesele. Masonlar Kıbrıs'ı veriyor. 

BAŞKAN — Bu isteğiniz bir defa madde ile 
ilgili değil bir. İkindisi, bir gündem dışı söz istemlini 
İhtiva etmektedir; bundan sonraki birleşimlerde is
teğiniz tetkik edilecek efendim. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Mason* 

lar Kıbrıs'ı satıyor, Kıbrıs hakkında açıklama yap
sın, söz verin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sîz hara
ret buyurmayın, heyecanlanmayın, lütfen oturun; 
müzakerelere salimen, selâmetle devam edelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan «ki önerge verdim, diğe
rini ne yaptınız? 

BAŞKAN — İkinci önergeniz geldiğinde onu da 
cevaplarım efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon raporunun! oku
nup okunmamasını onayınıza sunuyorum!: Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmemiştir, 
okutuhnayacaktır efendini. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Yoklama istiyo
ruz Sayın Başkan. (M.SJP. sıralarından «Yoklama, 
yoklama» sesleri) 

BAŞKAN — TekMn tümü üzerinde, MiM Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Yasin Hatiboğlıı; 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Oevat önden 
söz isteminde bulunmuşlardır. 

Kişisel olarak; Sayın Ali Sanlı, Sayın Etem Ki-
hçoğhı, Sayın Hasan Tosyalı ve Sayın Yasin Ha-
tîboğlu (ayrıca kişisel olarak) söz istemişlerdir. 

Sayın Yasin Hatfiboğlu, MilK Selâmet Partisi 
Grupu adına buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Gizli oturum ta
lep ediyorum. Önemli bir ihbar aldım, açıklaya
cağını. (C.H.P. ve A; P. sıralarından gürültüler) 
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önemli bir ihbar aldım açıklamazsam sonu kö
tü olabih'r. 

Şahsım adına gizli Oturum talep ediyorum. 
Sayın Başkan, bomba ihbarı aldım, açıklama 

yapmam lâzım. Basın duymasın, gizi oturum is
tiyorum, (A.P. ve.C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Söz verdim efendim..; Bir dafcikai 
efendim, cevaplayayım. (M.S.P. sıralarından gü
rültüler) Hiç heyecan göstermeyin Sayın Battal... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Mecliste bomba ol
duğu hakkında telefonla bilgi aldım, bundan doğacak 
mesuliyet size aittir... (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Battal, rica ediyorum oturun 
lütfen. Oturun efendim, istirahat buyurursanız da 
cevaplarım ben. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bom
ba ihbarı aldım ama ben. 

BAŞKAN — İdareci arkadaşlarımı uyarırım ben, 
o önemli değil... İdareci arkadaşlarıma lütfen bir 
miBetvekili olarak haber verin, tedbir alsınlar efen
dim. (C.H.P. sıralarından gülüşmeler, M.S.P. sıra
larından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, «Gerekçesini sözlü olarak 
açıklamak istiyorum» diyor 15 sayın üye arkada
şımız ve «kapalı oturum» isteminde bulunuyorlar. 
Bu konunun da halledilmesi lâzım geldiği kanaatini 
taşıyorum; 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, ki bu konu 
görüşülürken Milî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Süleyman Arif Emre arkadaşımız «kapalı otu
rum» isteminde bulundu, geniş geniş gerekçeleri açık
ladı ve Yüce Heyetiniz de, bu konuda kapalı otu
rum yapılmaması gereği hususunda aşağı - yukarı 
büyük bir çoğunlukla karar verdi. 

Şimdi, bir ikinci «kapalı oturum» istemi konu
sunda ben bir önemli madde kabul etmiyorum bu 
hususu ve bu önergeyi işleme koymuyorum. (A.P. 
ve C.H.P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mim Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 
Hatiboğhı, buyurun efendim. 

Tümü üzerinde söz süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

M.S.P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 
(Çorum) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım: bugün cidden talihsiz bir oturumun içerisinde-
deyiz. (A.P. sıralarından «Bir daha gelemeyecek
sin» sesleri) 

Kimin gelip kimin gelmeyeceğini millet karar
laştıracaktır. Bu mevzuda endişe izhar eden arka-
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daşlarıma tavsiyem şudur: Endişeleri yerindedir; 
gelmeyeceklerdir, ama giderayak hiç olmazsa, hu
kuka, Parlamento adabına, geleneklere riayet 
etmelidir, Yani, yarın arkasından Parlamentonun 
herhangi bir üyesi demeınelMir ki: 

«Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, 

Yıkıldı gitti Parlamentodan, dayansın ehli ku
bur: demesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, . şimdi İçtüzüğün 93 ncü 
maddesini konuşuyoruz, bunun müzakeresini yap
mak istiyorum. Bana sorarsanız, İçtüzüğün 93 ncü 
maddesinin veya 1 nci maddesinin, 100 ncü maddesi
nin değiştirilmesinin hiç bir faydası yok. Lüzumu 
yok müzakereye, lüzumu yok değiştirmeye. Niye? Ne 
yapacaksınız bu İçtüzüğü? Hamail gibi lüzumu koy
nunuzda mı taşıyacaksınız? Nerede tatbik edilecek 
bu? Nerede 60 ncı madde? Sayın Başkan bize İç
tüzük dersi vermeye kalkıyor buradan. 

SERVET BAYRAMOLĞU (İstanbul) — Verdi 
de, verdi de. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Alfcdrtt şü
kür verdi, ben tekrar ediyorum. İçtüzüğün 60 ncı 
maddesinin birinci fıkrasındaki «verebilir» tabiri ih
tiyarî bir ifadedir. 60 ncı maddenin ikinci fıkra
sındaki tabir «verir», amir. hükümdür. Eğer bîr in
san Meclis kürsüsünü... 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, Sayın Hatiboğlu... 
(M.S.P. sıralarından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Baştan anlaşmazlığa düşmeyelim. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Sizden bahsediyor, niye müdahale ediyorsun? 
(M.S.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok 
rica ediyorum. Bu Meclisi ben yönetiyorum Sayın 
Kazan. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, İçtüzük müzakeresi yapıyoruz burada. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, Sayın Hatîboğhı. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Buyurun. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, bırak incitmeyi, incitme hududu kalmadı; kır
dınız, hurdahaş ettiniz. Hangi incitmeden bahse
diyorsunuz? (M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-' 
kışlar) 

BAŞKAN — Eh, bir görüştür efendiın. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Hangi in

citmeden bahsediyorsunuz? (M.S.P. sıralarından! 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Hurdahaş ettiniz, huku
ku hurdahaş ettiniz. Hangi incitmeden söz ediyor
sunuz? Onu görüşüyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Hepsini yıktı. 

BAŞKAN — Sakin ohın Sayın Hatîboğhı, sakin 
olun. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Başka tür 
iü konuşma imkânı vermediniz. 

BAŞKAN — Sakin olun Sayın Hatiboğlu. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Hayır, bu

rada hukuku konuşacağız, Sayın Başkan, burada 
hukuku konuşacağız. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Kars) — Onların hukukî görüşü 
nasıldır millet görüyor; o ona pas veriyor, o ona.. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Siz 60 ncı 
maddede söz verseydiniz, dilediğimizi, düşündüğü
müzü, Tüzük anlayışımızı ve 60 ncı maddenin tef
sirini arz edecektik, Bu fırsatı vermediniz. Şimdi 
Tüzük konuşuyoruz burada, şimdi geleceğin nizamı
nı konuşuyoruz, şimdi Anayasanın Parlamentoya 
yüklediği vazifeyi ifa zımnında uyacağı kaideleri ko
nuşuyoruz, Bugün kılıç iki tarafa çalınıyor* yarın 
tuttuğunuz kabza da kesecektir elinizi, Bunun mü
cadelesini veriyoruz burada. Ne derseniz deyin, 
Tüzük konuşuyoruz burada, konuşmaya devam 
edeceğiz. (MJSJP. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, benim endişem şu, Yü
ce Parlamentodan istirhamım şu: «Niye zahmet bu
yurup Tüzük değiştiriyorsunuz» diyorum. Yanhş bir! 
sual mi? Niye değiştiriyorsunuz?.. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sizin yü
zünüzden. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ha, bizini 
yüzümüzden öyle mi? Bakın sizi kurtarmak için ter 
kana batıyoruz burada. Hukuku kurtarmak için 
ter kana batıyoruz burada. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Allah ra
zı olsun. 

BAŞKAN — Size, İçtüzüğün 93 ncü maddesi
nin değiştirilip değiştirilmemesi hususundaki konu 
ile ilgili olarak tümü üzerinde söz verdim; Millet 
Meclisini yöneten Başkanın, Tüzüğün 60 ncı mad
desini uygulama biçimiyle ilgili olarak söz vermedim. 
Rica ediyorum, karşılıklı birbirimizi incitmeyelim 
Ve konu içerisinde kalalım. 
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YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Bir
ler* şahsınıza hürmetim sonsuzdur, biliyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Karşılık
lı karşılıklı. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ama sizi 
kurtarmak için de 75% çok gayret ettik, biliyorsunuz. 
(M.S.P. sıralarınan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ziyade 
olsun, kendinizi kurtarın yeter. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhteremi 
arkadaşlarım* İçtüzüğün değiştirilmesine gerek yok 
dedik. İçtüzük çiğnenecek mevaddan olduktan son
ra diyorum, bir İçtüzük değişikliği yen! çiğnemele
re, yeni ortadan kaldırmalara fırsat verdikçe, yeni 
kanun ve hukuk katilleri türeyecekitir; hukuk katil
lerinin sayısı artmasın istiyoruz, mücadelemiz bu. 
Bu çiğneyiş, bu hukuku yoka sayış burada başla
madı, komisyonda başladı 93 ncü maddenin mut
laka değişmesi lâzım mıydı? Lâzım ise usulü var 
bunun. Niye, milletin büyük bir ehemmiyetle bek
lediği, Türkiye'deki anarşik hadiselerin bertaraf 
edilmesi için* okula çocuk gönderen ananın kalbimin 
çarptığı bir mesele vardı, Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanun Tasarısı, niye Danışma Kurulunda 
engellediniz? Niye Anayasanın, niye İçtüzüğün 
bu hükmünü kullanmadınız? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Siz kul
lanacaktınız.; 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisine bu mevzuda bir diyeceğimiz yok
tur. Niye yoktur? Çünkü o, başından beri Devlet 
Güvenlik Mahkemesine karşıdır. Niye diyeceğimiz 
yoktur? Çünkü, bu karışık ortamda «acaba çıka
rımız, kârımız olur mu?» hesabı içerisindedir de, 
oun için diyeceğimiz yoktur. 

Bizim bu bapta sözümüz, yukarıda gensorular, 
ellerini öpmek üzere olan Adalet Partisinedir sözümüz. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde hani samimî ça
ba sarf ediyordunuz? Niye 53'ü çalıştırmadınız? Ni
ye* Danışma Kurulu olmadan meseleler hallediliyor 
idi de* Devlet Güvenlik Mahkemesi, yani esnafın 
dükkânını açarken güven duymasını, çocuğunun 
çantasını aldığı zaman güven duymasını, ananın ço
cuğunu duaîadığı zaman güven duyması, babanın 
çocuğunu beklediği zaman güven duymasını temin 
edecek Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanunu için 
neden çalıştırmadınız bu İçtüzüğü? Bu kadar «ali
cengiz» oyunu dönebiliyordu da, niye döndürmediniz? 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Milletin 
evladının ölümünden onlar oy alacaklar. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım aynı oyun maatteessüf Anayasa Ko
misyonunda da cereyan etti. Sayın Anayasa Komis
yonu Başkam 46 senelik kamu hizmetinin gölgesine 
sığındı orada* «Ben 46 yıllık kamu görevlisiyim» 
dedi Neyi ifade ederdi? Sayın Anayasa Komisyon 
nu Başkanı gelir burada cevap verir. Ben Komis
yon üyesiyim, muhalefet şerhim vardır^ 46 senelik 
kamu görevine dayanmak, burada işlediği suçu ber
taraf edemezj Anayasa Komisyonu üyesi olarak ko
nuşuyorum, Sayın Başkan gelir buradan cevap ve-1 

rir.| Kendisinden ısrarla söz istedim, söz talebim 
oldu, söz verdi; uzun mücadeleden sonra söz ver
di; konuşmama devam ederken, kifayeti müzakere 
takriri ile sözümü kestL Hiç bir hukuk düzeninde 
görülmemiştir^ Şimdi bana endişe doğdu; acaba 
Anayasa Mahkemesindeki kararları verirken de bu 
kadar hukuk şinasça mı davrandı?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ayıp, ayıp!* 
(M.S.P. sıralarından gürültüler) 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ayıp olan, 
orada İçtüzük hakkında fikrini söyleyen insanı engel
lemektir. Ayıp budur. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yakışmıyor, ya
kışmıyor. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Gayet gü
zel yakışıyor değil mi?.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Aygün, 
Sayın Hatiboğlu. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hürmet edeceği* 
niz şahıstır. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Hürmet 
edeceğim şahsı, hürmet edeceğim tutumu gayet 
iyi bilirim, gayet iyi bilirim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İhtisasa hürmet 
edin, bilgiye hürmet edin, yaşa hürmet edin. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Burada 
konuşursunuz, burada konuşursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım* Sayın Başkan, Anaya
sa Komisyonu Başkanı yanımızda* bütün üyelerin' 
huzurunda bir .arkadaşımıza muhalefet şerhimizi arz 
etmek üzere mehil verdiler; Anayasa Komisyonu 
Başkam söz verdi, üyeler huzurunda söz verdi. Gece 
duyduk ki* matbaaya bastırmaya göndermiş. Ne bu
yurursunuz?.. Hangi 46 senelik devlet hizmetiyle ka
bili teliftir bu tutum? Bunu tenkit ediyorum işte. 
(M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu, 93 ncü maddenin 
değiştirilmesi, yeni bir nizamın kurulması, yahut 
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müesses nizamın devam ettirilmesi için araştırılmış, 
bulunmuş bir yol değildik Bu, bir kıMın hazırlan
ması çalışmasıdır.) Lütfen bunu kabul edelim. Ne
dir o kılıf? Seçim kılıfı. Danışma Kuruhın'dan geç-
mezmiş... 

Muhterem arkadaşlarım, 20 nci asrın sonuna 
doğru yaklaştıkça demokrasiyle idare edilen ülke
lerde.» 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Millî iradeye say
gının ifadesi bu. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sayın Ay-
gün, müsaade buyurun, fikirlerimi söyleyeyim, son
ra siz de buyurun söylersiniz^ İstirham ediyorum 
Sayın Aygün^ 

BAŞKAN — Siz devam buyurun. 
Sayın Aygün, rica ediyorum sizden de efendim, 

lütfen. Yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Devanı 

et* kervan yürüyor^ 
BAŞKAN — Çok rica ederim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, bu
rada tabiî gazete havadisi, gazete haberi okumuyo
ruz, bazı meseleleri söylüyoruz, müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasiyle idare edi
len bütün ülkelerde, seneler geçtikçe parlamentola
rın daha demokratik usullerle çalışması öngörülür, 
bu gayret gösterilir, daha çok süzgeçler getirilir. 
Niye 1960'dan sonra bir Anayasa Mahkemesi, niye 
1960'tan sonra bir Yüksek Hâkimler Kurulu, niye 
1960*tan sonra bir Senato?.. Niye yeni değiştirilen 
İçtüzükte bir Danışma Kurulu?.. Neden.. Demek ki, 
süzgeçleri sıklaştırmanın* çoğaltmanın zarureti var
dır.) Demek ki, rastgele, pek az kesimi alâkadar 
edecek bir kanunu geçirebilmek için Danışma Ku
rulunu toplamak mecburiyetini duyacaksınız; amal 
bütün 41 milyon inşam alâkadar eden, bu milletin 
gelecek nesillerine ulaşacak yatırımlarını alâkadar 
eden, bu milletin planlamasını alâkadar eden, bu 
mîlletin tüyü bitmemiş insanlarım alâkadar eden bir1 

seçim mevzuu gelince Danışma Kurulunu toplamaya
caksınız, grupları toplamayacaksınız; iki grup bir 
araya gelecek, Danışma Kurulunu bu kanunla ke-
enlemyekûn saydığınız için, doğrudan doğruya se
çime gideceksiniz. Bunun demokrasi kitabındaki 
yeri kaçıncı sayfada, gösterebilir misiniz, yeri var 
mı bunun? Bunu kim kendi talihsiz kalemiyle yazdı? 

ÖMER NAİMt BARIM (Elâzığ) — Yahudiler
den, 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Arıyorlar arıyorlar, yerini bulamıyorlar. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu sevk edilirken, bu kılıf hazırIanır-> 
ken,ı işlenen İçtüzük ihlâlleri bununla bitmiyor, da
hası var. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — ihlâl değil cinayet. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Şimdi «İçtü
zükten anlat» diyen arkadaşlarıma söylüyorum: İç
tüzüğün 157 nci maddesi sarih. 157 nci maddesi derki 
«İçtüzük tadilleri kanun hükmüne tabidir.» 

İçtüzüğün 157 nci maddesinin atıfta bulunduğu 
74 ve 75 nci maddeleri de aynen şöyledir : «Kanuni 
teklifleri - 157 ona atıfta bulunduğu için ifade ediyo
rum - Başkanlığa verildikten sonra yayınlanır Ve ilân 
tahtasına asılır» buyurulur. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — ilân değil, cinayet. 

YÂSlN HATİBOĞLU (Devamla) — «Bu asıhş-
tan sonra, milletvekillerinden herhangi birisi itiraz 
etme ihtiyacını duyunca, oturum açılır açılmaz itiraz
da bulunur» diyor. 

Soruyorum şimdi Sayın Başkana, soruyorum Ana
yasa Komisyonunun 46 yıl hizmet vermiş muhterem 
Başkanına. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ABDÜL-
KERİM DOĞRU (Kars) — Çok marifetleri vardır o 
Başkanın; eskiden tanıyoruz. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Orada Ko
misyonda Sayın Önder de itiraz etti. «Meclis dün top
landı mı?» diye sorduk; «Hayır» «Meclis bugün top
landı mı» diye sorduk; «Hayır» dedi. «Peki sen, bir 
milletvekiline, en tabiî hakkı olan teklife itiraz hak
kını kullanma fırsatı vermeden, bu imkânı vermeden 
Komisyona bunu nasıl getirdin?» diye sorduk, ce
vap?.. Herhalde burada verecek cevabım. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilline, bugün Sa
yın Başkanımız, Sayın Meclis Başkanımız yeni bir 
uygulama da gösterdi; koskoca bir grupu (sayısına 
bakmıyorum) keyfiyeti itibarîyle koskoca bir grupu 
yok savarcasına dileklerini dinlemedi. 

Ne yapacaksınız bu İçtüzüğü siz? Sizin gibi, Sa
yıl» Memduh Ekşi'yi tenzih ederek ifade ediyorum... 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — Dahil et, dahil. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sizin gibi 
bir Başkan bulundukça İçtüzüğe lüzum yok. 
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Ben, <bir teklif getiriyorum : «Bu İçtüzüğün 1 nci 
maddesinden sonuncu maddesine kadar cümlesi me
riyetten kaldırılmıştır ve bundan sonra, badema Mec
lis, keyfî idare ile idare edilecektir» diye bir hüküm 
getirin; ne lüzumu yar? Ne lüzum var buna? 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Koca
eli) — O bilmez, öğretmek lâzım. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, komisyon buna uymazsa - komisyo
nun marifeti bununla da bitmedi - nerede 27 nci mad
de; İçtüzüğün 27 nci maddesi nerede, İçtüzüğün 37 
nci maddesi nerede?.. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Yerinde! 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Cdbindte 

değil mi, cebinde... Zaten muhterem arkadaşlarım, 
birtakım nefislerinize hoş gelen... 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — «Cebinde» de
ğil, «yerinde» dedik, yerinde. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yiîne beni teyM eltiniz, sağ olasınız, 
maddeler yerinde imiş, arkadaşımız lütfettiler, C, 
«maddeler yerinde kalacaksa» diyorum, ben onu söy
lüyorum sabahtan beri, maddeler yerinde kalacaksa, 
kitaptan çıkıp şurada tatbik edilmeyecekse, niye uğra
şıyorsunuz? İşte bizim mücadelemiz burada. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 ve 37 nci maddeler 
ortadan kaldırılmıştır. Komisyon bunu uygulamamış-
tır. Verildiği gün, 48 saatlik süre beklenmesi gerekir
ken verilişinden itibaren, bu süre beklenmemiş, der
hal komisyona getirilmiştir. Komisyondaki müzakere
yi bir görecektiniz. Zabıtlara geçsin diye ifade ediyo
rum; bir görecektiniz, bir kaptıkaçtı, bir kapkaç oyu
nu sanki. Söz istiyorsunuz vermiyorlar, bir eksiklik 
duyulunca, «yahu, şurası da eksik kaldı» diyor birisi; 
giderken, kapıda dönüyor, koşarak geliyor, «Sayın 
Başkan, şurası eksik kaldı, ne yapalım?» «Yahu, ya
zıver bir önerge» diyor. Ayaküstü hemen bir önerge 
yazıyorlar; «Sayın Başkan, önerge aleyhinde söz isti
yorum» diyorum, kimsenin duyduğu yok. Sayın Baş
kan, sadece, «Sayın Hatiboğtu, ne yapalım, görme 
hassalarım zayıf, göremedim» demek sureltiyle öner
geyi oylayıp geçiriyorlar. 

İşte, böyle birtakım, hukuka, usule, Parlamento 
adabına, demokrasinin bindirmek istediği ağırlığa ters 
düşen bir tutumla bir madde getirdiniz buraya. Oy-
layaınların, kabul edenlerin veballeriyle kendilerini 
başbaşa bırakarak, bu madde cümlenize hayırlı olsun 
diyoruz. Ama bilesiniz ki, sizden sonra gelip, bu İç

tüzüğün yalnız 93'üne göre değil, 93'ü kuşa benzet
mek için oynanan oyunlarla karşınıza çıkanlar; bunu 
bilesiniz. Zabıtlara geçmiş teamülü, karşı çıkanın gö
züne sokarlar, bunu bilesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, süreniz dolmak 

üzere efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Ne kadar 

var sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yarım dakikanız var efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Çok sağola-

sınız. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 

beşi beş geçe başladı, 15 dakika oldu efendim. 
BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurun efendim, is

tirahat buyurun; sizin uyarınıza da uyarım efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Parlamentoda huzurlu bir çalış
ma yapılsın diye, bendeniz geçen sene 1976 senesi
nin ikinci ayının 20'sinde-Sayın Başkan, not al-bir 
İçtüzük teklifi verdim, bir milletvekili olarak. Tam 
1 sene 2 ay oluyor vereli. Nedir bu? Kürsü masuni
yetini korumak için verdiğim bir teklif; hâlâ günde
me gelmedi, hâlâ gündeme gelmedi, 1 sene oldu. Nasıl 
getirdin 48 saati, çiğneyip, çığnayıp, atıp? 

Muhterem arkadaşlarım, bu tüzük maddesini de
ğiştirirsiniz, mademki, sayısal çoğunluğunuz, engel
leme olasılığı ve olanaklar ortadan kalkmıştır, par
maklarınız müsaittir, bunu kabul edersiniz. Seçim 
Kanunu değiştirir, haziranın münasip gördüğünüz 
yerine koyarsınız. Bundan endişemiz yoktur. 

Millî Selâmet Partisi, en kuvvetli partidir. Millî 
Selâmet Grupu, en haklı gruptur. Millî Selâmet Par
tisinin millete yakınlığı, herkesle millet arasındaki 
mesafenin milyonlarca daha kısıltılmış şeklidir. Bun
dan dolayı.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Balıkesir'de konuşalım beraber. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne
yi konuşacağız? Sen binende konuşamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, sürenizin geçtiği
ni söylersem uyar mısınız efendim? Lütfen.. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bitti efen
dim, bitti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunları çıkarırsı
nız. Bizim mücadelemiz, hukuku koruma mücadele
sidir. Bizim mücadelemiz, nizamı koruma mücadele
sidir. Böyle keyfî idareyi, Meclis duvarlarının dışına 
taşıran çocukları kınamayın, Meclis duvarlarının 
dışındaki sokaklarda birbirini boğazlayanları kına-
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mayın. Bu tutumunuz onlara prim vermekte, yol gös
termektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi ola
rak, bu İçtüzüğün değiştirilmesinin karşısındayız. Se
çime gitmenin usulleri vardır, yolları vardır. Bir 
grupun sayısı 150, öbürünün 60'dır diye, diğer grupu 
öbüründen küçük görmeye hakkınız yoktur. Bu hak
kı kendinizde gördüğünüz sürece, bilesiniz ki, değer
ler ölçünüz sizin, sayıdır; değerler ölçünüz sayıdır; o 
zaman, size göre, en çok sayıyı kim sayabilirse, o, 
çok değerli; herhangi bir sayıyı sayamıyorsa, o in
san değer mahrumu demektir. Meseleyi sayılarla hal
letmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, sizin nezaketinizi 
çok iyi biliyorum. Rica ediyorum, lütfen bırakınız, 
Lütfen bırakınız efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Koymadı
nız saym Başkan, koymadınız. Bugün nezaket kal
madı sayın Başkan ve ben kendimden utanır oldum; 
bunu bilesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, sürenizin geçtiğini 
hatırlatıyorum; kavga edelim diye söylemedim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Sizin kar
şınızda kendimden utanır oldum. 

Muhtrem arkadaşlarım, bu Parlamentonun mües
ses nizamını da birlikte götürecektir bu Tüzük de
ğişikliği. Bu gidişle beraber, sizler de gideceksiniz. 
Bu gidişle beraber, demokrasiden çok şey gidecek
tir. Bunun vebaliyle sizleri karşı karşıya bırakıyor, 
Parlamentoda oturmuş olmanızdan dolayı, saygıyla 
selâmlıyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Hatiboğlu. 
Sayın Cevat önder. 
Buyurunuz Sayın önder. 
D. P. GRUPU ADİNA CEVAT ÖNDER (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sa

yın Hayretin Uysal, İçtüzüğün 93 ncü maddesinde 
değişiklik teklifi yapmıştır. Bu teklifin tümünün aley
hinde, Demokratik Parti Grupunun görüşlerini arz 
ve izah için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Sayın UysaTın teklifi, Saym UysaTm teklifinin 
peşinden giden Sayın Adalet Partisi Grupunun niye
ti, 93 ncü maddede değişiklik yapmak suretiyle, İç
tüzüğün 19 ncu maddesiyle kurulmuş olan Danışma 
Kurulunun görev ve yetkilerini kısmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu, İçtüzü
ğümüze niçin konulmuştur? Danışma Kurulu İçtü
züğümüze ne zaman konulmuştur? Bu mesele üzerin
de durmak gerekir. 

Danışma Kurulu, 1 . 9 . 1973 tarihinde yürürlüğe 
giren yeni İçtüzükle Meclisimizde meydana getirilen 
yepyeni bir müessesedir. Danışma Kurulu, 1971-1972 
ve 1973 yıllarında partilerarası komisyonlardan 
esinlenilerek konulmuş olan bir müessesedir. Hatır
layacağınız veçhile, gerek 1971 ve gerekse 1973 yıl
larında Anayasa değişiklikleri yapıldı. Anayasa de
ğişiklikleri, Danışma Kurulu gibi, partilerarası bir 
komisyonda yapıldı. Partilerarası komisyonda her 
partinin temsilcisi bulunuyordu. Bu temsilciler itti
fakla karar ahyordulâr. Burada oylama yoktu. İşte, 
bundan dolayıdır ki, bu müesseseninin fazileti görül
dü, Danışma Kurulu, İçtüzüğümüze konuldu. 

Danışma Kurulunun, 19 ncu maddeye göre, nasıl 
çalışacağı belirtiliyor; 19 ncu maddenin 2 nci fıkra
sında da, «Bu Kurul, İçtüzükte kendisine verilen 
görevleri yerine getirir» deniliyor. 

İçtüzüğümüzün 93 ncü maddesi Danışma Kuru
luna bir görev vermiştir. Bu görev şudur: Seçimle
rin yenilenmesine dair önergeler Danışma Kurulu
nun görüşü alındıktan sonra, Anayasa Komisyonun
da görüşülür; Anyasa Komisyonunun raporunu Ge
nel Kurul görüşür. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzük, Adalet Partisi ço
ğunluktayken kabul edilmiş bir İçtüzüktür. Danışma 
Kurulunun İçtüzüğe girmesinde rey ve rol sahibi, 
Adalet Partisi olmuştur. Geçen dönemde, Adalet 
Partili Anayasa Komisyonu Başkam Cevdet Akçalı 
müdafaa etmiştir. Danışma Kurulunu, Adalet Parti
si oylarıyla İçtüzüğe bu Meclis koyuyor. Şimdi ba
kıyorsunuz, Sayın Demirel Danışma Kurulunun aley
hinde konuşuyor, «Danışma Kurulu Meclisin üze
rinde bir kuruldur diyor. Sayın Demirel'in, daha ev
velki mantığı burada da işliyor: Danıştay'ı Hüküme
tin üzerinde, Anayasa Mahkemesini Meclisin üzerin
de gören bu mantık burada da çalışıyor. Arkadaş
lar, Danışma Kurulunu İçtüzüğe koyarken iyi olu
yor; beri taraftan, Danışma Kurulu çalışmadığı za
man, bir üye gelmediği zaman kötü oluyor. Bu, 
«Dün dündür, bugün de bugündür» mantığıdır. . 

Değerli arkadaşlarım, bu İçtüzük değişikliği tek
lifi niçin yapıhyor? Bunun üzerinde durmak gere
kir. Türk umumî hukukunda, kaideler hiyerarşisin
de, birinci kaide Anayasa kaidesidir, ikinci kaide ka
nun kaidesidir, üçüncü kaide, ikinci kaideye eşitlikte 
olan içtüzük kaidesidir. Yani, Anayasa, kanunlar, 
İçtüzükler, hukukun genel prensiplerine göre ve Ana
yasanın 12 nci maddesine göre, Anayasamn genel 
hükümlerine göre, eşit olmalıdırlar. Genel olmalıdır-
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lar, gayri şahsî olmalıdırlar. Bir olay için kaide çı
karılamaz. Halbuki, bu İçtüzük değişikliği, sırf se
çimleri öne almak maksadıyle, belli bir olay için çı
karılmaktadır. Kaideler, soyut olarak çıkarılır, mü
cerret olarak çıkarılır. Kaideler, kendilerinden sonra
ki olaylar için uygulanır. Belli bir olay için kaide ıs
dar olunamaz. Hukukun genel prensiplerini bu bo
zar. tşte, bu İçtüzük değişikliği, bu sebeple Anayasa
ya da, hukukun genel prensiplerine de aykırıdır. 

Sayın Demirci diyor ki, «Mevcut Danışma Ku
rulu bu işi çözer diye, Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
içtüzük değişikliğini, erken seçimi önlemek için yap
maktadır,» Sayın Cumhuriyet Halk Partililere Sayın 
Demirel'in bu beyanını ithaf ediyorum: Hem İçtü
zük değişikliğini getiriyorlar, Demirel'e de yarana
mıyorlar; Demirel, kendi tenkit ettiği İçtüzük deği
şikliğinin de şimdi peşisıra gidiyor. 

Değerli arkadaşlar, sayın Demirel samimî ise, 
Adalet Partisi, Mademki bu İçtüzük değişikliği Cum
huriyet Halk Partisi tarafından erken seçimi önle
mek maksadıyle getirilmiştir, o halde bu İçtüzük de
ğişikliğini desteklemesin. Hatta, sayın Necmettin Cev
heri, Adalet Partisi adına, 306 sayılı Kanunda deği
şiklik teklifi yapılması hususunda da bir kanun tek
lifi vermiştir. Adalet Partisi, ya Halk Partisinin bu 
teklifinin peşinden gitmemelidir, Danışma Kurulu
nu çalıştırmalıdır veyahut da kendi kanun teklifleri
ne sahip olmalıdırlar. Aksi halde, her zaman olduk
ları gibi, içinde bulundukları bu tenakuzu da izah 
edemeyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; M. S. P., Danışma Ku
ruluna gelmedi diye kınanıyor. Danışma Kuruluna 
gelmeyen sadece M. S. P. değildir; Adalet Partisi de 
gelmemiştir. Belediye Gelirleri Kanununun çıkma
sını engellemek maksadıyle gebnemiştir. Cumhuri
yet Halk Partisi de gebnemiştir; Devlet GüvenUk 
Mahkemeleri Kanununu engellemek maksadıyle gel
memiştir. 

Danışma Kurulu ittifakla karar alır. Demirel, 
«Çoğunlukla karar almalıdır. Çoğunluk kararı millî 
iradedir» diyor. 

Danışma Kurulu bahis konusu olduğu zaman, 
Demirel'e göre, çoğunlukla karar alırsa, millî irade
dir. Şu anda biz de haklı olarak sormak istiyoruz; 
Mobilya Komisyonunda 6 muhalefete karşı, 10 oy
la karar alınmıştır. Bu, millî irade değil midir? Mil
lî irade ise, sayın Demirel, çoğunluk kararını, millî 
irade kararını, hangi hakla, hangi irade haysiyetiy
le, «bir çamur atma. kararı» olarak nitelendirmekte
dir? 

Değerli arkadaşlarım, Lockheed Komisyonu da 
çoğunlukla karar almıştır. Lockhed Komisyonu ço
ğunlukla karar aldığına göre, Demirel'in mantığına 
göre, millî iradedir. Demirel'in herkesten evvel say
gılı olması lâzım gelirken, Lockheed Komisyonu Baş
kanını haysiyet cellâdı olarak ilân ediyor, Millet 
Meclisi namına görev yapan Lockheed Komisyonu
nun kararını böyle vasıflandırıyor. O halde, biz de 
haklı olarak, Demirel'i millî irade cellâdı olarak bu
radan ilân ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bizzat Demirel ve 6 A. P.'Ii 
azınlık oyu, 10 çoğunluk oyunu tezyif ediyor. TRT, 
Son Havadis Gaztesinin yapmadığı gayretkeşlik içe
risinde bunu veriyor. 

Cumhuriyet -Halk Partililer vebal altındadırlar; 6 
kişi muhalefet reyi yazmıyor; bu sebeble, mobilya 
dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisine Çarşamba 
günü gelmeyecektir. Bunu engelleyen, bu tertibi ha
zırlayan, Demirel ve avanesidir. Buna çanak tutan 
da Cumhuriyet Halk Partisidir. (D. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar,) 

Aziz arkadaşlarım, partilerarası seçim komisyo
nu kurulmuştur. Bu komisyonu Adalet Partisi ve 
Halk Partisi tahrik etmiştir. Bu komisyonda bi
zim de teklifimizle, 17 madde vardır. Bu 17 madde
nin içerisinde, dışarıdaki işçilerin oy kullanmaları var
dır; TV'de propaganda vardır; en önemlisi, seçimlerde
ki seçim güvenliği vardır. Seçim güvenliği olmadan, 
nasıl, erken seçime gidUebilir? 

Bakınız arkadaşlar, «Şecaat arz ederken merdi 
kipti sirkatin söyler.» Saym Demirel diyor ki, ba
kınız dünkü gazeteler elinde, dün ayın kaçi idi? 
3 . 4 . 1977 tarihli gazetelerdeki Sayın Demirel'in Nbe-
yanı; diyor ki, «Bunalımın tek çaresi erken seçim
dir. 20 yıldan beri ilk defa erken seçim gerekmiştir. 
1960'da başvurulsa idi, bunalım olmazdı. 1970'de de 
mümkün olsa idi, erken seçime giderdik; ama olma
dı.» 

Demirel'e göre, 5 Haziranda erken seçime gitme
nin sebebi, ihtilâl veya müdahaleyi önlemektir. Ya
ni, rahmetli Adnan Menderes, 27 Mayıstan evvel er
ken seçime gitse idi, 27 Mayıs İhtilâli olmayacaktı; 
kendisi de 12 Mart 1971'den evvel erken seçime git
se imiş, müdahale olmayacakmış; dört imzah muh
tıra ile, Meclise gelmeden, millî >emaneti bırakıp 
kaçmayacakmış; böyle diyor Saym Demirel. O hal
de, saym Demirel hazin bir itirafta bulunuyor. 

Türkiye bugün 12 Marttan evvelki günleri yaşı
yor, Türkiye bugün 27 Mayıstan evvelki günleri yaşı-
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yor. Sayın Demire! bu tablo ile iftihar edebilir. De
mek ki, Sayın Demirel iki yıl evvel, «Türkiye'de iç 
barışı sağlayacağım, iç huzuru sağlayacağım; bunun 
için cephe kurdum, cephenin kumandanı oldum» de
mişti ve yola çıkmıştı. Halbuki, Türkiye'yi iki sene 
sonra ihtilalin eşiğine getirdi; sayın Demirel bunu 
itiraf ediyor. 

Gerçekten, Sayın Demirel'in dediği doğrudur. 
Türkiye, bir ihtilalin, bir iç kavganın eşiğine gelmiş
tir. Bakınız, 1 Nisan tarihli gazetelerde: «Can gü
venliği mi, can düşmanlığı mı?». «Yurtlarda arama
lar yapılıyor; yurtalardaki, milliyetçi olsun, sağcı ol
sun, solcu olsun, bu yatanın çocukları, casuslar gibi, 
eşkiyalar gibi, elleri kaldırılarak, arkaları duvarlara 
çevrilerek aranıyor.» «Türkiye bir iç harbin eşiğin
de.» 

Türkiye'yi iç harbin eşiğine getiren, mesul Hü
kümettir, onun başında bulunan sayın Demirel'dir, 
erken seçim değil, 27 Mayıs'tan da evvel, «İstifa et» 
diye teklifler vardı; Sayın Menderes'e Ali Fuat Baş-
gil teklif etmişti. Sayın merhum Menderes'in ayağının 
tırnağı olamayan Sayın Demirel'e biz 12 Mart 1971' 
den evvel, «İstifa et» dedik. Bizim sözümüzü dinle
medi. Diyor ki, «Ben kendi göbeğimi kendim kese
rim..» 4 imzalı bir muhtıra ile kestirdi. 

Şimdi de diyoruz ki, mademki Türkiye'yi bir ih
tilâl ortamına getirdin, kendin itiraf ediyorsun, han
gi erken seçim? Daha, sandık seçmen listelerinin de
netiminde cinayetler işleniyor. 5 Haziran'da bu Hü
kümetle seçime gidildiği takdirde, sandık başlarında, 
bin tane, ikibin tane Türk gencinin kanı aktığı tak-. 
dirde, bunun vebali kimde olacaktır? Bunun vebali 
Demirel'de olacaktır, onun peşinden gidenlerde ola
caktır. Bunun vebali, Demirel'in de Başbakanlığı al
tında, erken seçim sarasına tutulmuş olan Ecevit'te 
olacaktır. (D. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, biz, Demokratik Parti olarak, 
erken seçimden, şundan, bundan korkmuyoruz; ama 
diyoruz ki, Türkiye'nin gündeminde bugün hırsızlık
lar vardır, yolsuzluklar vardır. Evvelâ hamama gi
rin, kırk tas su başınızdan dökünün, temizlenin, on
dan sonra millet huzuruna çıkın. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Deterjanla yı
kansınlar. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Mobilya Komis
yonunun raporu görüşülmeden-Amerikalı Senatör 
söylüyor, 13 milyon lira rüşvet dağıtılmiştır-Lockheed 
Komisyonunun raporu görüşülmeden, mahkeme hu-
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zuruna çıkma yüzü olmayanlar ne yüzle millet hu
zuruna çıkacaktırlar? Bunu Demokratik Parti sor
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım, size şunları hatırlatmak iste
rim: Bu TRT ile mi seçime gideceksiniz? Bu Anado
lu Ajansı ile mi seçime gideceksiniz? Bu besleme, 
partizan idare ile mi seçime gideceksiniz? 

Demokratik Partinin teklifleri: 
Bu İçtüzük teklifini reddediniz. 
1. Bu Hükümet ya çekilmeli veya Anayasal yol

dan alaşağı edilmelidir. Gensorumuz var. 
2. Namuslu bir hükümet kurulmalıdır. Kendi 

içerisinde anarşi içerisinde olmayan bir hükümet ku
rulmalıdır. «Allah Allah» diyenler, 12 martta da böy
le diyorlardı. Allah adını şimdi ağızlarına alıyorlar. 
Sizin Allanınız da, Peygamberiniz de Demirel, Mıgır-
dıç Şellefyan. (A. P. sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ne diyorsun sen yahu? Ne diyorsun? Bu ne biçim 
konuşma canım? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, üçüncü teklifimiz: Yurtta, evvelâ, can gü
venliği sağlanmalıdır. 

Dördüncüsü : Seçim güvenliği sağlanmalıdır. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bu ne biçim konuşma? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sizin peygam
beriniz Mıgırdıç Şellefyan ve Demirel. Bunu diyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen oturun 
efendim, bir dilek varsa, karşılarım. Hatip konuşu
yor̂  

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Beşincisi: Par-
tilerarası komisyonlarda görüşülen gündem sona er
melidir. 

Altıncısı: Mobilya yolsuzluğu halledilmelidir. 
Yedincisi: Lockheed Komisyonunun meselesi 

halledilmelidir. 
Sekizincisi: Demirel ve avanesi, Türk milleti adı

na yargı yetkisini kullanan mahkeme huzuruna çık
malıdır. 

Dokuz : Hırsızlar, rüşvetçiler, kaçakçılar, millet
vekili pazarında haraç mezat satılan dönekler, çok 
uluslu dernek mensupları, Şellefyan ortakları, yeğen
ler ve yiyenler mahkeme huzuruna çıkmalıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın önder, bir dakikanız kaldı 
efendim. 
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CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ondan sonra 
millet huzuruna çıkılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hint milleti, oğlu rüşvet
çi diye, İndira Gandi'ye ders verdi. Japon milleti, 
Lockheed'den rüşvet aldı diye, Başbakan Tanaka'yı 
alaşağı etti. İtalyan milleti, eski Başbakan Mariano 
Rumor'u mahkemeye sevk etti. 

Muhterem arkadaşlarım, devam edelim: Hollan
da Devleti, Kraliçenin kocası Bilderberg toplantıla
rının Başkanı Prens Bernhard'ın, ordu genel müfet
tişliğini elinden aldı, apoletlerini söktü. Vergi kaçak
çısı Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı es
ki Muavini Spiro Agnev bugün nisyan köşesindedir. 
Beri taraftan, bir Watergate skandali Amerika Bir
leşik Devletleri Cumhurbaşkanı Nixon'un başını ye
di. Sorarım size tarih kürsüsünden: Türk milleti 
bunlardan geri mi kalacaktır? Bu Meclis bunlardan 
geri mi kalacaktır? Niçin Lockheedçilerın, niçin mobilya 
yolsuzcularının yakasına yapışmıyorsunuz? Lock-
heedçileri, mobilya yolsuzluğunu yapanları yoksa, 
himaye mi etmek istiyorsunuz? O halde, diyoruz ki, 
evvelâ seçim değil, evvelâ mahkeme; ondan sonra 
millet huzuru, Mahkeme huzuruna çıkamayacak yü
zü olmayanlar, millet huzuruna çıkamayacaklardır. 
Şaban Karataş TRT'si de onları kurtaramayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın önder, söz süresi bitti efen
dim. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Arkadaşlar, ne 
derseniz deyiniz, mızrak çuvala sığmaz. Hırsızın, 
rüşvetçinin, namussuzun yakasından bu millet er geç 
yapışacaktır. Buna inanıyoruz, bu inançla, bu teklifi 
reddediniz diyoruz. (D. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın önder. 
Sayın Ketenoğlu, söz istediniz, sataşmayı da ka

bul ediyorum. Ayrıca, Komisyon Başkanı olarak 
söz hakkınız da var. 

Buyurun efendim. 

REŞAT AKSOY (Konya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Hatibe söz verdim efendim, rica 

ediyorum. 
Sayın Aksoy, rica ediyorum. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Evvelâ dinleyin efendim. 
BAŞKAN — Söz vermediğim hiç kimseyi dinle

mem Sayın Adalet Bakam. Söz verdiğim takdirde 
ancak dinlerim. (M. S. P. sıralarından kürsü önüne' 
yürümeler) Lütfen oturun efendim, lütfen oturun 
yerinize. (Gürültüler) 
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REŞAT AKSOY (Konya) — Sayın Başkamm, 
bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Ne var, bir şey mi oldu? (Gürültü
ler) 

Ne var efendim, bir şey mi oldu? Anlayamıyo
rum. (Gürültüler) 

Rica ediyorum, lütfen yerinize oturun. (Gürültü
ler) 

REŞAT AKSOY (Konya) — Saym Başkan, si
ze söyleyeceğim var. . 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
(Gürültüler) 

Söz vermediğim hiç kimseyi dinlemem efendim. 
(Gürültüler) 

REŞAT AKSOY (Konya) — Nasd dinlemezsin 
sen? 

BAŞKAN— Söz vermediğim hiç kimseyi dinle
mem. (Gürültüler) 

REŞAT AKSOY (Konya) — Sen Meclisin kati
lisin. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sen Mec
lisi idare edemezsin. Sana, «Katil» dediler. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Bu milleti dinlemeye mecbursun beye
fendi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gereğinde dlnferîm Sa
ym Bakan, gereğinde dinlerim efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — Bu kadar hakaretten sonra orada otu
ramazsınız. Size hakaret ediliyor. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (Gürültü
ler.) 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sen katil
sin. Allah belâm versin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Kaidelerinize uygun konuşursanız 
daha iyi olur. 

Buyurun Sayın Ketenoğlu. Sayın Ketenoğlu... Sa
yın Ketenoğlu... (Gürültüler.) 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya) — (Kürsü önündeki bankoya vurarak.) Din
leyeceksiniz Sayın Başkan. İçtüzüğü katlettiniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturun. (Gü
rültüler.) 

Sayın Bakan, size yakışanı yapın Itttf en< 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Sakarya) — Siz de evvelâ nezaketle davranın. 
REŞAT AKSOY (Konya) — Size, «Parlamento 

katili» dedim, size «hukuk katili» dedim, size «İçtü
zük katili» dedim. (Gürültüler.) 
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BAŞKAN — Çok rica ederim. Sizin verdiğiniz 
hüküm önemli değil, kamuoyunun verdiği hüküm 
önemli. Rica ederim... 

Evet, buyurun Sayın Ketenoğlu. (Gürültüler.) 
MEHMET BOZGEYlK (Gaziantep) — Bir daha 

gelemeyeceksin buraya. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Senin gibi 

Başkanın Allah belâsını versin. (Gürültüler.] Başkanın 
tokmağı vurması.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen... 
(Gürültüler.) 

Sayın İdareci Üye arkadaşlarımız... 
HASAN BUZ (Elâzığ) — (A. P. sıralarına yönele

rek) Deyyus!... Pezevenk!... Deyyusoğlu deyyus!... Al
lah belânızı versin hırsızlar grupu. (Gürültüler.) 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Senin gibi 
Başkan olursa böyle olur. Sen bu Meclise Başkanlık 
yapacak Başkan değilsin. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen otu
rum 

Sayın Ketenoğlu, buyurun. 
Efendim, rica ederim. Sizin değer yargınız önemli 

değil. Çok rica ederim, çok rica ederim... 
İllâ olay çıkarmak istiyorsanız, bu Meclîste olay 

çıkarttırmayacağım efendim, 

MEHMET BOZGEYlK (Gaziantep) — Sen bu 
Meclisin haysiyetini zedeledin, lekeledin. Sen daha 
çok lekelersin, 

BAŞKAN — Bu Mecliste olay çıkarttırmayacağım. 
Rica ediyorum, lütfen oturunuz efendim. (Gürül

tüler.) 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, bu 

olaylara siz sebep oldunuz. 
Buyurunuz Sayın Ketenoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Büyük milletin 
değerli vekilleri; sizleri saygıyla selâmlarken, büyük 
üzüntü ve ıstırabımı ifade etmekten kurtulamıyorum. 
Anayasa Komisyonunda, bir arkadaşım, Anayasa Ko
misyonu Başkanının vasıflarını sayarken, bazı kusur
lardan bahsettiler. Ben de kendilerine dedim ki: «Siz 
gençsiniz. Benim arkamda 46 senelik bir mazi var. 
Ben bu 46 sene içerisinde, verdiğim kararları, yaptığım 
işleri, yaptığım iddiaları, bütün muamelemi vicdanıma, 
hukuka, namus duyguma, milletimin yararına uygun 
olarak yaptım. Kararlarım bunun şahididir. Dosyalar
da mevcuttur, muhalefetlerim, kararlarım mevcuttur. 
Allah bana bu nasibi vermiştir. Her meslek erbabı bu 
nasibe sahip değildir. Benim şahidim, 46 senede yap

tığım her kalem iş, her imzamın altında, imzaladığım 
karar, iddianame ve muhalefettir. Eğer bunu tetkik 
ederseniz, bir tane bana, korkarak, faydalanmak için, 
emir alarak, vicdanımın dışında bir karar verdiğimi, 
bir muamele yaptığımı, bir tasarrufta bulunduğumu 
bana ispat ederseniz, ben sizin dediğinizin hepsine ra
zı olurum, ben, sizin dediğinizden daha fazlasını ka
bul ederim. Eğer, siz bunu ispat edemezseniz, sözlerimi 
aynen size iade ederim.» 

Bana bugün burada «46 senelik kamu hizmetine 
sığındı» diyor, 

Ben, 46 senelik kamu hizmetine sığınmıyorum. 46 
senelik tasarrufumun gayet namuslu, tertemiz, pırıl 
pırıl olduğuna güvenerek, inanarak söylüyorum. Ha
yatımda, güvenmeden bir tek kelime konuşmadım 
arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) İnanmadan 
bir iş yapmadım. Kendimi feda ettim, fakat, karara 
kadar kendimi feda ettim ama, kararımı inanarak ver
dim. Hiç bir zaman karardan sonra, tasarrufumdan 
sonra endişe duymadım. 

Bir genç arkadaş, herhalde Selametçi Partiden ola
cak, «Hünerleri var» dedi. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Adalet Bakanı 
idi, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Devamla) — Şöyle düşün
düm; Benim hünerlerimi bilmiyorum, kendisi belki 
bilir, söylemesi lâzımdı; bir kimsenin, masum bir kim
senin iftira ile lekelenmesi, dine göre, en büyük cina
yettir. Tanrı bütün ayetlerinde bunu zikretmektedir. 
Nasıl oluyor da, dini benimseyen bir partinin adamı, 
masum bir nasıyeye düşünmeden, irkilmeden iftira ede
biliyor? Bunu, şunun için söylemiş olabilir: Ben Ana
yasa Mahkemesi Başkanı iken, Millî Nizam Partisi
nin davasına bakıyorken, ikinci oturumda, gayet ağır 
bir durumla karşılaştım: Prostat ıstırapları, beni, ka
rarı tefhim edecek kadar dahi güçlü bırakmadı. 15 
dakikalık zamam, salonu tahliye etmek veya karan 
tefhim etmek güçlükleri içerisinde geçirdim; hemen 
gittim, ameliyata lüzum gördüler. 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin kararında, 
ben Reisim, ama bir oyum var; bir oyumla ben hiç bir 
şeyi değiştiremem. Bir oyumun şu veya bu şekilde 
çıkması, Millî Nizam Partisini ne kurtarır, ne de ka
rartır. Akıl ve nizam erbabına sığınıyorum; bir adam, 
oyunun şöyle veya böyle olmasını göstermemek için 
bıçağın altına yatar mı? Ben, üç gün sonra ameliyat 
oldum. Ameliyatımı böyle tefsir ediyorlar. Böyle tef-
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sirleri de kendilerine yaraştıramıyorum; fakat yine bir 
çukura gömelim. Çünkü, kendileri gençtir. 

Raporu yazmak için bana rica etti, «Muhalefeti
mi yazayım» dedi. Muhalefet, biliyorsunuz, Meclise 
gelinceye kadar gelir, takılır; muhalefet, kararın ya
zılmasını engellemez. Ben raporu yazdım, saat 9'da 
gittim. Ondan sonra basılır, benim işim değil artık 
o. Bunu da bir kusur olarak söylüyorlar, 

Arkadaşlar, kendisi bana işaret etmiş, konuşma is
temiş. Ben kendilerine, «bir insanın gözü az görebilir, 
kulağı ağır işitebilir ama, bu uzvî kusurdur ruhî kusur 
değildir, şahsiyet kusuru değildir» dedim; fakat burada 
yine, bu sözüme bakmayarak bunu mevzubahis etti
ler. Kendileri, demek ki, şahsî ve uzvî kusurları dahi 
manevî kusur sayacak kadar insafsızlar* 

Ben sözlerimi fazla uzatmıyorum; Sayın Meclise 
şunu arz ediyorum: Bu gençlere ağır cevap vermek 
bana düşmez; yanlız, Sayın Yasin Hatiboğlu bir söz 
söyledi, «Ben kendi kendimden utanıyorum» dedi. Bu 
sözü samimî olarak kabul ediyor ve kendilerine de, 
size de saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ketenoğlu. 
Grupları adına başkaca söz isteyen sayın üye yok. 
Kişisel olarak Sayın Ali Sanlı... Yok. 
Sayın Etem Kılıçoğlu; buyurunuz efendim. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz^ 
Buyurunuz Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu maddesi ile ku

rulan Danışma Kurulu, istişarî bir kuruldur. Milleti 
ve millî iradeyi temsil eden Millet Meclisinin üstünde 
bir kurul değildir, olamaz da, olmamalıdır da. 

Danışma Meclisi, bir üye noksanı ile toplanabilme-
li ekseriyetle toplanabilmeli ve karar alabilmelidir. 
Bunun aksi, hukuka ve millî iradeye tamanuyle ters 
düşmektedir. 

Danışma Kurulu, genel seçimlerin yenilenmesi hak
kında görüş bildirmesi, ekseriyetle toplanması ve ek
seriyetle karar vermesi tarzında çalışmalıdır. 

Türk milletinin ve vatanının iç ve dış sosyal, siya
sal, siyasî, iktisadî durumu huzuru, istikran, millî men
faati, seçimin erkene alınmasını zarurî bir hale getir
mişse, İçtüzük 93 ncü maddeye göre, sadece istişarî 
görüş bildirme durumunda olan Danışma Kurulu, 
Millet Meclisinin erken seçim kararı almasına asla ve 
kafa engel olmamalıdır*, 

Sayın arkadaşlarımızın getirdiği yeni teklif, işte 
bu kötü durumu ortadan kaldıracağı için, yeni 93 ncü 
maddenin Millet Meclisimizce kabulü, Meclisimizin ve 
milletimizin hayrına olacaktır. Bu tadilattan sonra da, 
erken seçim kararını alma yolumuz açılacaktır. Erken 
seçim karan da, milletimizin her nevi menfaatine uy
gun olacaktır. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlanın. (A. P., C. H. P. 
ve C. G. P. sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Yasin Hatiboğlu?... Yok. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle, görüşmekte ol

duğumuz konunun tümü üzerindeki müzakereler sona 
ermiş bulunmaktadır. Ancak, maddelere geçilmesi hu
susundaki oylamanın açık yapılmasına dair, Sayın 
Emre, Sayın Battal... (C. H. P. sıralarından «yoklar» 
sesleri.) 

Rica ediyorum efendim, bana önerge geldi, oku
yorum. 

Sayın Cumahoğlu, Sayın Aksoy, Sayın Buz, Sayın 
Akyol, Sayın Bazencir, Sayın Sevilgen, Sayın Aytaç, 
Sayın özkul, Sayın Köktaş, Sayın Zararsız, Sayın 
Dörtkol, Sayın Hatiboğlu, Sayın Görentaş, Sayın Ön
cel, Sayın Karaçorhı, Sayın Yardımcı ve Sayın Akçael 
arkadaşlanmızın istemi var. 

Açık oylama yapabilmem için, bu 15 sayın üyenin 
Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığı hususu
nu tespit etmem lâzım. 

Sayın Emre?... Yok. 
Sayın Battal?... Yok. 
Sayın Cumahoğlu?... Yok. 
Sayın Aksoy?... Yok. 
Sayın Buz?... Yok. 
Sayın Akyol?.... Yok, 
Sayın Bazencir?... Yok. 
Sayın Özkul?... Yok. 
Sayın Köktaş?.. Yok. 
Sayın Zararsız?... Yok* 
Sayın Dörtkol?... Yok. 
Sayın Hatiboğlu?... Yok. 
Sayın Görentaş?... Yok. 
Bu arkadaşlarımız salonda bulunmayınca, 15 im

zanın altına düşmüş olması nedeniyle, istemi işleme 
koymuyorum* 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha bilgilerini
ze arz. etmek istiyorum: Başkanlığa, Sayın Reşat Ak
soy, yönetimi ile ilgili husustan kınadıktan sonra, ken
disine yakıştırdığım bazı lâfız ile hakaret etmek is
temektedir. Altında da, kendisine ceza verilmesini de 
talep etmektedir* 
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Bu, Başkanlığın bu sözlere muhatap olmaması ge
reğini, imza sahibinin kabul ettiği manasına gelmekte
dir. Bu nedenle, bu talebi de yerine getirmiyorum 
efendim. («Bravo Başkan» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, görüştüğümüz konunun mad
delerine geçilmesi hususunda onayınızı alacağım: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, kabul etmediğimi zabıtlara tescil ettirmek istiyo
rum^ 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, siz kabul etme
diniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İttifak se
si çıktı da, onun içini, 

BAŞKAN — Hayır. «İttifak» Başkanlığın ağzından 
çıktığı takdirde böyle bir husus doğabilir. Başkanınız 
olarak ben böyle bir şey söylemedim; çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Teklif 

Madde h 5 . 3 . 1973 gün ve 584 Karar No. lu 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 93< Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa 
Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bü
tün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya 
sunulun 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, Başkanlığımıza 
gruplar adına; Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Cevat önder'in, kişisel olarak da Sayın Ali Sanh'nın 
söz istemi ulaşmış bulunmaktadır. 

Sayın Cevat Önder?... Yok, 
Sayın Ali Sanlı?... Yok, 
Bu hususta görüşmeler tamamlanmış bulunmak

tadır, 
Madde ile ilgili önergeler var. Geliş sırasına göre 

okutacağım, aykırılık oranına göre de işleme koyaca
ğım efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen, Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır, 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Yozgat 

Ömer Lütfi Zararsız 

Madde 93. Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler hakkında, kanun teklifleri hakkındaki hükümler 
uygulanır. 

Gerekçe: İçtüzük usulü bakımından: 
1. Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci maddesinde 

Başkanlık Divanının karan olmaksızın Genel Kurulun 
toplantı saatlarında komisyonların görüşme yapamaya
cakları amir hükmü vardır. Anayasa Komisyonumuz 
bugün Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı saahnda 
toplantıya çağrılmış ve görüşme yapmaktadır. 

Bu sebepten dolayı bu toplantı keenlemyekûn hük
mündedir. 

2. Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesinde 
«Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine 
havale tarahinden itibaren kırksekiz saat sonra baş
lanabilir» hükmüne rağmen komisyonumuz 28.3.1977 
günü tahminen saat 16.00 civarında kendilerine ha
vale edilen işbu İçtüzük 93 ncü madde tadilini 24 
saat bile dolmadan İçtüzüğün 27 nci maddesini yan
lış anlayarak davet yapmıştır. Her ne kadar toplantı 
için zorunluk hallerinde komisyon toplantısı için 
çağrı acele olarak mümkün ise de İçtüzüğün 37 nci 
maddesinin sarahati karşısında havalesi 48 saatlik 
bekleme hükmü ihlâl edilmiştir. İçtüzüğün 50 ve 
53/1 maddeleri 48 saatlik mecburiyeti Genel Kural
da kaldırmakta ise de İçtüzüğün 37 nci maddesi 
komisyonlarda 48 saatlik mecburiyeti kesin bir şekil
de getirmektedir. 

37 nci madde kesin olarak ihlal edilmiştir. Yapı
lan müzakereler usulsüzdür, yok hükmündedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, affedersiniz; önerge sahipleri burada yok. Ko
misyon «ret»( dediği zaman, konuşma hakkı doğacak 
kendilerine. O bakımdan, buna kıyasen, önerge sa
hipleri bulunmadığı için, vakit almama bakımından 
önce, önergeleri verenlerin burada bulunup bulunma
dığının tespitini istirham ediyorum, okunmaması 
için. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, böyle bir usulümüz 
yok. önergeler konusunda böyle bir usulümüz yok 
efendim. 

Devam edin efendim. 
3. Komisyon toplantısına Hükümet adına her

hangi bir kamu görevlisi katılmamıştır. Bu noksanlık 
da İçtüzüğün 31 nci maddesine aykırıdır. 

4. Komisyon öncelik ve ivedilik kararı almıştır 
bu öncelik ve ivedilik karan 50 nci maddeye göre 
Danışma Kuruluna havale edilerek Danışma Kurulu
nun öncelik karan vermesi mümkündür alman ön-
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çelik ye ivedilik karan İçtüzüğün 50 nci maddesine 
göre ittihaz olunmuş bir talep ve karardan ibarettir. 
Bunun dışındaki öncelik ve ivedilik maddeleri ko
misyonda tezekkür edilmemiştir. 

Esasa müteallik itirazlarımız! 
1. Mezkûr teklif Anayasaya aykırıdır. 
2. Halen yürürlükte bulunan içtüzüğün 93 ncü 

maddesinin Anayasa Komisyonu gerekçesinde «Alel
acele seçim karan alınmaması için erken seçim öner
gelerinin Danışma Kurulunda görüşülmeden ele alı
nacağı hükmü demokrasinin istikran bakımından 
zorunlu iken mevcudu kalabalık olan grupların diğer 
parti gruplanna ve partilere baskı yapabilmeleri in
tihaline yol açan teklif demokratik teamülleri ze
delemektedir. 

Tabiî hâkim ve tabiî hukuk kavramı bu teklifte 
zedelenmektedir. Her gelen problem ve mesele ile 
ilgili olarak tüzük, kanun veya Anayasa değiştirme 
gibi formüller fevkalâde rejimlerin başvurduktan yol
dur. Hukukun normal seyrim değiştirmek zorlayıcı 
tutumlar demokratik anlayışlara son derece aykındır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bundan sonra 
okutacağım önergelerin tamamında gerekçe harfi 
harfine aynı olduğu için, sadece önergeleri okutaca
ğım. Bu önergelerde bir önceki gerekçenin bulundu
ğunu kabul ediyoruz. 

önergeyi lütfen okuyun efendim: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığınla 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Yozgat 

Ömer Lütfi Zararsız 
Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner

geler Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra 
Danışma Kurulunun görüşü ahndıktan sonra Genel 
Kurulda görüşülür ve açık oya sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Nevşehir Milletvekili 

M. Sabrı Dörtkol 
Değişiklik teklifi: 
Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner

geler Danışma Kurulunun Kurulu teşkil eden bütün 
üyelerinin görüşü alındıktan sonra Anayasa Komis
yonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu 
Genel Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunu
lur. 

Gerekçe: 
BAŞKAN — Değişik bir gerekçe, evet. 
«Gerekçe: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 27 

Mayıs 1960 Devriminin ruhuna bağlı bir Anayasa
dır. 

27 Mayıs 1960 Devrimi, o tarihlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde hâldim çoğunluğun tahakkü
müne karşı hukuku hakim kılmak arzusundan doğan 
bir direnişin başarısından doğmuştur. Bu itibarla 1961 
Anayasasının getirdiği ilkeler ve müesseseler hukuku 
üstün kılmak ilkesine müstenit bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adalet Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu 1960'daki 
hatayı yine işleme temayülünde bulunduklarını gös
terme hazırlığı içerisindedirler. 

Getirilen teklif ile maddeye açıklık getirilmekte, 
çoğunluk iradesinden çok hukuku hakim kılmak il
kesi yerleştirilmek istenmektedir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün 93 ncü maddesinin değiştirilmesi için 

verilen teklifte aşağıdaki hükmün eklenmesini arz 
ve talep ederim. 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

«Fıkra: 
Danışma Kurulu, erken seçim teklifini görüşmek 

için toplantıya çağnhr. İki defa yapılan davete rağ
men toplanamaz ise, Başkanlık önergeyi komisyona 
havale eder. Komisyondan çıkan metnin gündeme 
alıması için İçtüzüğün 53 ncü maddesine istinaden 
önerge verilemez.» 

BAŞKAN — Gerekçe, birinci önergedeki gerek
çenin aynı olduğu için okutmuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen, Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ricü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır. 

Gereğini müsaadelerinizi rica ederim. 
Konya 

Şener Battal 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner

geler Anayasa ve Adalet komisyonlarında birlikte 
görüşülür ve komisyon raporu Genel Kurulda görü
şüldükten sonra açık oya sunulur. 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilen, Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi-
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Seçimlerin yemlenmesine dair önergeler Anayasa 

ve Adalet komisyonlarında ayrı ayrı görüşülür ve 
Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda görüşül
dükten sonra açık oya sunulur.», 

Tokat Yozgat 
Hüseyin Abbas Ömer Lütfi Zararsız 

BAŞKAN — Sayın Abbas ve Sayın Zararsızın 
aynı mahiyette ve aynı gerekçeyle verdiği önergeler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük değişikliği teklifinin 93 ncü maddesinin te

minata kavuştrulması için aşağıdaki metnin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

«Ek metin: 
Erken seçim önergesinin görüşülebilmesi için Millî 

Güvenlik Kurulunun tavsiye kararının alınması ge
rekir.» 

ııin değiştirilmesi hakkındaki önergenin aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim : 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler, Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonunda 
görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Ku
rulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur» 

Millet Meclis! Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen* Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önergenin aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim : 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

«Madde 93. —Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler, İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarında 
görüşülür ve İçişleri Komisyonu raporu Genel Ku
rulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 nccü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonların
dan 15'er üyenin iştirakiyle karma komisyonda gö
rüşülür ve karma komisyon raporu Genel Kurulda 
görüşüldükten sonra oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 nccü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonların
dan 10'ar üyenin iştirakiyle karma komisyonda görü
şülür ve karma komisyon raporu Genel Kurulda gö
rüşüldükten sonra açık oya sunulur. 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 

Millet! MecM Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılı
dır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Yozgat 

Ömer Lütfi Zararsız 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonlarından 
5'er üyenin iştirakiyle karma komisyonda görüşülür 
ve karma komisyonun raporu Genel Kurulda görü
şüldükten sonra açık oya sunulur.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafmdan 

verilen Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önergenin aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Adalet Komisyonunda görüşülür ve Adalet 
Komisyonunun raporu Genel Kurulda görüşüldükten 
sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Birinci önergeyle aynı gerekçe. 
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Mület Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Miöetvekili Hayrettin Uysal tarafından 

yerilen Millet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değaştirilnıesi hakkındaki önerge aşağıda yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederan. 
Balıkesir 

Ahmet Akçeel 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili 

önergeler içişleri Komisyonunda görüşülür ve içiş
leri Komisyonu raporu Genel Kurulda görüşüldük
ten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 

verilen Mîllet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Konya 

Şener Battal 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler, Anayasa ve Adalet komisyonlarında ko
misyona verildiği tarihten itibaren üç gün sonra gö
rüşülür. Anayasa Komisyonu raporu esas alır. 

Komisyon raporu Genel Kurulda görüşüldükten 
sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Aynı gerekçe efcK. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sakarya Milîetvekil Hayrettin Uysal tarafından 

Verilen Millet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Konya 

Şener Battal 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa ve Adalet komisyonlarında birlik
te görüşülür ve komisyon rapora Gernel Kurulda gö
rüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu 
raporu Genel Kurulda okunduktan sonra görüşme
sine iki tam gün geçtikten sonra başlanır. Görüşme 
bittikten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Aynı gerekçe, 1 nci önerge ile. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verika Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazılıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Konya 

Şener Battal 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa Komisyonda görüşülür ve Komis
yon raporunun görüşülmesi Genel Kurulda yapılddt-
tan sonra Mr tam gün sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe 1 nci madde 3e aynı. 
Millet Meclisi Sayın Başkanhğma 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilen Millet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önerge aşağıda yazı
lıdır. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Bahkesir 

Ahmet Akçeel 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve 
Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda, Gensoru 
önergeleri hariç, gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilen Mfllet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki önergenin aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve tekli? ederim.» 

Çorum 
Yasin Hatipoghi 

«Madde 93. — Seçenlerin yenilenmesine dan* 
önergeler; Adalet, Anayasa ve İçişleri Komisyonla
rında görüşülür ve Adalet Komisyonu raporu Genel 
Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Gerekçe aynı. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğün 93 ncü maddesinin değiştirilmesi içm 
verilmiş olan değişiklik teklifine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Süleyman Arif Emre 

Ek fıkra : 
Erken seçim, geçen seçimi takip eden fld yıl içe

risinde talep edilemez. 
BAŞKAN — Saym Ölçmen, bu konudaki itira

zınızı yerinizden ifade etmeniz mümkün mü, fasa ise? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kürsüden çok kısa 

olarak izah edeyim, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Lütfederseniz» ben şu önergelerin 

işlemini bitireyim öyleyse efendim. 
önergeleri aykırılık sarasına göre işleme koyu

yoruz efendim. 
fek önergeyi okutuyorum efendim: 
Tokat Milletvekili Hüseyin AbbAS'm önergesi 
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«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa, Adalet Ye İçişleri komisyonların
dan 15'er üyenin iştirakiyle karma komisyonda gö
rüşülür ve karma komisyon raporu Genel Kurulda gö
rüşüldükten sonra oya sunulur.» 

BAŞKAN — Komisyon?. Komisyon çoğunluğu 
var mı Sayın Ketenoğlu?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
KETENOĞLU (Ankara) — Var. 

BAŞKAN — Ben de görüyorum var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonların
dan 10'ar üyenin iştirakiyle Karma Komisyonda gö
rüşülür ve Karma Komisyonun raporu Genel Ku
rulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu'nun öner

gesi. 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonla
rından 5'er üyenin iştirakiyle Karma Komisyonda 
görüşülür ve Karma Komisyonun raporu Genel Ku
rulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge reddedil
miştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Konya Milletvekili Şener Battal'ın önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler, Anayasa ve Adalet komisyonlarında ko

misyona verildiği tarihten itibaren üç gün geçtikten 
sonra görüşülür, Anayasa Komisyonu raporu esas 
alır. 

Komisyon raporu Genel Kurulda görüşüldükten 
sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler... önerge reddedü-
miştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
«Konya Milletvekili Şener Battal'ın önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Ana
yasa Komisyonu raporu Genel Kurula okunduktan 
sonra görüşmesi iki tam gün geçtikten sonra baş
lanır. Görüşme bittikten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. x 

Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Konya Milletvekili Şener Battal'ın önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Ko
misyon raporu görüşülmesi Genel Kurulda yapıldık
tan sonra bir tam gün sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahibi? Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın öner

gesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler İçişleri, Anayasa ve Adalet komisyonların
da görüşülür ve İçişleri Komisyonu raporu Genel 
Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi?. Yok. 
önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın öner

gesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa Komisyonunda görüşüldükten son
ra Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Ge
nel Kurulda görüşülür ve açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi? Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Konya Milletvekili Şener BattaPın önergesi. 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa ve Adalet komisyonlarında birlikte 
görüşülür ve komisyon raporu Genel Kurulda görü
şüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) —. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, Okutuyorum : 
Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'unn öner

gesi : 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa Adalet ve İçişleri Komisyonun
da görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel 
Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi?. Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Kapsamı aynı iki önerge var, birlikte işleme ko
yuyorum. 

Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas ve Yozgat Mil
letvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın önergeleri : 

«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler Anayasa ve Adalet komisyonlarında ayn 
ayrı görüşülür ve Anayasa Komisyonunun raporu 
Genel Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunu* 
hır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜN VER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önerge sahibi?* 

Yok. Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akçeel'in önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesi ile ilgili 

önergeler İçişleri Komisyonunda görüşülür ve İçiş
leri Komisyonu raporu Genel KuruFda görüşüldük
ten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerge sahibi? 

Yok. Önergeyi onayımza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Çorum Milletvekili Yasin Tatiboğlu'nun öner

gesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Adalet, Anayasa ve İçişleri komisyonla
rında görüşülür ve Adalet Komisyonu raporu Ge
ne] Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunu
lur.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerge sahibi sa

yın arkadaşımız yok. önergeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmen 
mistir; önerge reddedilmiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın öner-i 

gesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler hakkında, kanun teklifleri hakkındaki 
hükümler uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerge sahibi?. 

Yok. önergeyi onayımza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun önergesi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Adalet Komisyonunda görüşülür ve Adalet 
Komisyonunun raporu Genel Kurulda görüşüldükten 
sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerge sahibi?. 

Yok. önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 

Başka bir önerge var, okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akçeel'in önergesi : 
«Madde 93, — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Ana
yasa Komisyonu raporu Genel Kurulda Gensoru 
önergeleri hariç, gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 
ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilhıemiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 
Süleyman Arif Emre'nin ek fıkrası : 
«Erken seçim geçen seçimi takip eden iki yıl içe

risinde talep edilemez.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 
ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi sayın üye? Yok. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler., önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dörtkol'un 

önergesi, değişiklik teklifi : 
«Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair 

önergeler Danışma Kurulu teşkil eden bütün üyele
rinin görüşü alındıktan sonra Anayasa Komisyonun
da görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel 
Kurulda görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 

ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi sayın üye? Yok. 
önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin : 
«Fıkra : 
Danışma Kurulu, erken seçim teklifim görüş

mek için toplantıya çağırılır, iki defa yapılan da
vete rağmen toplanamaz ise, Başkanlık önergeyi ko
misyona havale eder. Komisyondan çıkan metnin gün
deme alınması için İçtüzüğün 53 ncü maddesine 
istinaden önerge verilemez.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CELÂL 
ÜNVER (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi sayın üye? Yok. 
önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Bu önerge de reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Süleyman Arif Em

re'nin, biraz evvel bilgilerinize sunduğum» ve erken 
seçim önergesinin görüşülmesi için Millî Güvenlik 
Kurulunun tavsiye kararının alınması gerekir» husu
sundaki önergesi, Anayasaya aykırı olduğu için iş
leme koymuyorum efendim. 

Başkanlığın tutumuyla ilgili olarak konuşmak üze
re, buyurun Sayın Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz İçtüzük tadili teklif inin 
1 nci maddesindeki: «Anayasa Komisyonunca değiş
tirilen, gündemdeki bütün konulardan önce görü-' 
şüldükten sonra açık oya sunulur» ilâvesli hakkında 
Başkanlığın tutumunun aleyhinde, kısa bir maru
zatta bulunmak istiyorum. 

Başbakan Yardımcısı, bu tadil teklifi ko
misyondan geçmeden evvel Millet Meclisi Baş-
kanlığına, İçtüzüğümüzün 53 ncü maddesi ge
reğince Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu 
ve ayrıca yine aynı partili bir bakan -yanıl
mıyorsam İçişleri Bakam- Devlet Güvenlik Mahke
meleriyle ilgili, Başbakan Yardımcısı da asgari ge
çim indsrimiyle ilgili, 53 ncü maddeye dayanarak 
istemde bulunmuşlardı. Bu istemden sonra Anaya
sa Komisyonu bu tadil teklifini hazırlamış ve 53'Ie 
aşağıya sevk istemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bu Millî Selâ
met Partili Başbakan Yardımcısı ve Bakanın talebi 
Başkanlıkça, Başbakanın onayı olmadığı için red
dedilmiş ve işleme sokulmamıştır; ama Başbakan 
Süleyman DemireTin 24 Mart 1977 tarihinde Mil
let Meclisi Başkanlığına yazdığı bir yazı vardır* Bu 
yazıda; 
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«Zarureti Anayasa hükmüyle aşikâr olan Devlet . 
Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşuna mütedair bulu
nan ve Meclis gündeminde müzakeresi yarım kalan 
kanun teklifi ile keza müzakeresi tamamlanarak sade
ce oylama için gündemde bekleyen Dernekler Ka
nunu Tasarısının diğer tasarı ve tekliflere tercihan 
ve takdimen gündeme ahnarak görüşülmelerini sağ
lamak için Danışma Kurulunun toplantısını arz ede
rim. 

Saygılarımla. -
Süleyman Demirel 

Başbakan» 
(Muhterem arkadaşlar, buradan bu içtüzük ta

dili bugün geçecek ama* baza meselelerde de vuzu
ha varmamız lâzım. Bir Başbakan kalkıyor, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri tercihan ve takdimen öncelik
le görüşülsün diye Meclis Başkanına başvuruyor, 
aynı Hükümetin Başbakan Yardımcısı da «53'den ya
rarlanarak bunu gündeme alınız» diyor; Meclis Baş
kanlığı, «Hayır, senin Başbakanının onayı yok» di
yor J Halbuki, Başbakanın bu konuda 24 Martta 
yazılmış mektubu var. 

Şimdi, efendim bu girişimler, bu beyanlar gay
ri ciddî beyanlardır, onun için ciddîye alınamaz 
diyeceksiniz, derinebilir de. Ama, eğer bir Başbakan 
Yardımcısının bir beyanı ve bir yazısı bir Başbaka
nın bir yazısı Ve bir beyanı, oyalama, aldatmaca 
ve taktikler icabı ise, o zaman bu Hükümetin bir1 

dakika dahi iş başında kalmaması lâzımdır. Hem 
gayri ciddî diyeceksiniz, Başbakan Yardımcısı çı
kacak, «Dış danışmanlardan emir alıyorsunuz» diye
cek; ondan sonra Başbakan, «Devlet Güvenlik Mah
kemelerini 1 nci sıraya alın» diyecek, sonra «Ben 
caydım, vazgeçtim; hayır, seçimi 1 nci sıraya alın» 
diyecek; böyle Hükümet de olmaz, dünyada da böy
le Hükümet görülmemiştin Başkanhğın da bu ko
nudaki tutumu çelişki içindedir ve yanlıştır. 

işte Başbakanın bizzat yazısı, Millî Selâmet Par
tili Başbakan Yardımcısı ve Bakanın istemini teyit 
-ediyorj Niçin işleme koymadınız?. Başkanlığın bu 
konuda cevap vermesi lâzım. 

Başbakan bu yazıyı niye yazdı?. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen... 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Madem Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinin öne geçmesini istemiyor
du, iriye yazdı?. Yazdı ise kendi Yardımcısı «öne 
geçsin» diyor, niye engelliyor?. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Danışma Kurulu 
muamelesi için. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın ölçmen... 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu çelişkileri.* 

Hay hay buyurun geçirin erken seçimi ama, bu çe
lişkilerle de lütfen Hükümete devam etmeyin. Böy
le Hükümet olmaz Sayın Başbakan. Dünyada gö
rülmemiştir böyle Hükümet (A.P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, bir 
dakika beni dinler misiniz? Saym Ölçmen, Sayın 
ölçmen; Saym ölçmen bir dakika beni dmlermisiniz 
efendim,; 

Saym ölçmen, biraz evvel ifade buyurduğunuz 
konular doğrudan doğruya Millet Meclisi Başkanlığı 
ile ilgili öhıp, yöneten Başkanlıkla ilgili değil kanaa-
tımca^ Rica ediyorum lütfen bağlayınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Saym Başkan, 
Başkanlığın tutumu ile ilgilidir. Millî Selâmet Par
tili Başbakan Yardımcısının istemini 53'e göre işleme 
koymadınız, ondan çok sonra gelmiş olan Anayasa 
Komisyonunun istemini işleme koydunuz. Niye koy
madınız? işte Başbakanın yazısı: «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin önce görüşülmesini istiyorum» diyor. 
Başbakanın yazısını istiyorsanız burada. Ya Baş-* 
bakan yalan söylüyor, ya Başkanlık Divanı dalgın
dım işte burada, kâğıdınız burada. (AJP. sırala
rından gürültüler) İşte kâğıdınız. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen ben... 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — işte kâğıdınız 

burada, Devlet Güvenlik Mahkemelerini istiyorsu
nuz. (A.P. ve D.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Ölçmen... Saym Ölçmen..» 
Bu hususu bu şekilde genişleterek konuşacağınızı 
bilseydmı, size söz vermezdim. Çünkü, benim 
tutumumla ilgili değildir efendim beyanlarınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Başkanlığın tu* 
tumu ile ilgilidir.; Yanlıştır, kılıf hazırlamak içim 
Başkanlık da âlet ohmışturj (AJ\ sıralarından gürül
tüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ağzım 
kapat, senin M söylemeye hakkın yok. Hırsızın 
uşağı... (AJP. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kîme söylüyor
sun? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sana söy
lüyorum... (A.P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ayıp... Ayıp.: 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan bir soru sorula

bilir. Teşekkür ederimu Bir som sorulabilir ama! 
tabiî bu bize müteveccih olmamalı, 
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Başka önerge yok. 
Değerli arkadaşların^ 1 nci maddeyi okunduğu 

(biçimiyle onayınıza sunuyorum: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.;. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir geçici madde eklenmesi hakkında bir önerge 
var, onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
İçtüzüğün 93 ncü maddesini değiştirmek için 

verilmiş, olan içtüzük değişikliğine geçici madde 
olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ede-
lintj 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Geçici madde : 
Erken seçim önergeleri seçimlerin normal zaınıaj 

nına 6 ay kala verilebilir. Bundan sonra verilen 
önergeler işleme konmaz. 

BAŞKAN — önergeye Saym Komisyon katili--
yor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

önerge' sahibi sayın üye?.. Yokj önergeyi Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler..: Önerge reddedilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 2. — Bu İçtüzük değişikliği yayımı tari

hinden itibaren yürürlüğe giren 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üye var mı efendim?.. Yok. 
Önerge var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair teklifin 2 nci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ve rica ederiz. 

«Madde 2. — Bu İçtüzük değişikliği yayımlan
makla yürürlüğe girer.» 

Sakarya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Hayrettin Uysal Oğuz Aygün 

İstanbul Milletvekili Afyonkarabisar Milletvekili 
A l Nejat Ölçen Dr. Mete Tan 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğkı 

BAŞKAN — «Yayımlanmakla yürürlüğe girer», 
Öyle mi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet Sayın 

Başkan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evet efendim, 
BAŞKAN — Saym Komisyon?;, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KETENOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergeyi onayınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi değişlik biçimiyle onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..^ Kabul 
edilmiştlir.ı 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu İçtüzük değişikliği Millet Mecli

si tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın ar-
kaidaşımız?.. Yok. Tümünü Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ülkeye hayırlı olmasını diliyorum efendim. (Alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergesiyle ilgili 
sayın Danışma Kurulunun bir önerisi var; 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, oy-
lallmayacağım diiye bana imza ettirdiniz. Yarın görü
şülecek diye imza ettim. Ben öyle imza ettim efendim; 

Sayın Başkan, yediye çeyrek kala Danışma Ku
rulu kararı getirilmez huraya. Yarın Çarşamba efen
dim, yarın müzakere edelim. 

Yapmayın artık Başkan. Bu kadar yeter, yarın gö
rüşeceğiz. Bu şartla imzaladım efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Benim yaptı
ğım bir şey yok Saym Ölçmen. İkazınız üzerine gör
düğünüz gibi durakladım. «Yapmayın» demenin ge
reği yok ki efendim. Yani illâ bir art niyet aramanın 
gereği olduğunu davranışlarımızda sanmıyorum efen
dim. Görüşmelere devam ediyoruz. Lütfen sayın üye
lerin yerlerine oturmalarını rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, lüt
fen; yarın, çoğunluk olmazsa olmasın. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisi, De
mokratik Parti Sayın Grupunun itirazı üzerine yarın 
sunuşlarda - bir uygulama biçimine1 örnek olmamak 
kaydıyle - işleme konulacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin dolması
na çok az bir zaman kalmıştır. Gündemimizde başka 
yasa teklif ve tasarıları var ise de, bunların görüşme
lerine başlasak bite, bir grupun konuşma olanağı bile 
kalmayacak ölçüde vakit bitmek üzeredir. Bu neden

le gündemimizdeki, kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işleri sırasıyle görüşmek için 
5 . 4 . 1977 salı günü saat 15.00te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.45 

•«•» 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, D. G. M. 
yasa önerisi ile ilgili olarak direniş yapan işçilerin 
durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1430) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Engin Unsal 

Sorular : 
1* Meclis gündeminde bulunan D. G. M.'ler ile 

ilgili yasa önerisine karşı direndikleri için kamu sektö
rü işyerlerinden bugüne kadar kaç işçi işinden çıkarıl
mıştır? 

2. 1475 sayılı İş Kanununa ve Yargıtay içtihat
larına göre kendisine verilen bir işi yapmayan işçinin 
tazminatsız olarak işinden çıkarılabilmesi için kendi
sine yazılı uyanda bulunulması gereklidir. Kamu kesi
mi işverenleri yasal yükümlülüğe uymuşlar mıdır? 
Eğer uymamışlarsa işlerinden çıkarılan işçileri eski iş
lerine almayı yada kıdem ve ihbar tazminatlarını ver
meyi yasal bir yükümlülük olarak düşünüyor musu
nuz? 

3* Kamu kesiminde işlerinden çıkarılan işçilerin 
yerine alınanların herhangi bir siyasî parti ile ilişkisi 
var mıdır? 

4„ Hükümetinizin iş başına geldiği tarihten bu
güne kadar kaç grev ertelenmişdir? Hükümetinizce er
telenen grevler kaç işçiyi kapsamaktadır? Ertelenen 

Not : 25 . 11 . 1976 tarihli 13 ncü Birleşim tuta
nak dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/1430) 

grevlerin kapsadığı işkolunun niteliği ile devletin gü
venliği ya da ulusun sağlığı arasında ne gibi ilişki var
dır?. 

T. C. 
Başbakanlık 

Parlamento ile İlişkiler 
• Müşavirliği 

Sayı : 106-91/01570 31 . 3 , 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 14 . 10 . 1976 tarih ve 7/1430-4845/38271 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın Sayın Başba

kanımıza yönelttiği, D. G. M. yasa önerisi ile ilgili 
olarak direniş yapan işçilerin durumuna ilişkin yazılı 
soru önergesine Başbakan adına cevabımızın ilişik ola
rak sunulduğunu saygıyla arz ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

Soru : 
1. Meclis gündeminde bulunan D. G. M.'ler ile 

ilgili yasa önerisine karşı direndikleri için kamu sek
törü işyerlerinden bugüne kadar kaç işçi işinden çıka
rılmıştır? 

Cevap : 
li Meclis gündeminde bulunan D. G. M.'ler ile il

gili yasa önerisine karşı direndikleri için: 
Orman Bakanlığı; 

Balıkesir tamirhanesinde 12 işçinin iş akitleri feshe
dilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı; 
İzmir - Inciraltı Atatürk öğrenci yurdunda 12 işçi 

işinden çıkarılmıştın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı; 
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a) Aliağa rafinerisinde 319 kişinin hizmet akitleri 
feshedilmiş, 

ıb) tpraş rafinerisinde 56 personelin işine son ve
rilmiş, 28 personelin hizmet akitleri feshedilmiş, 

c) Petrokimya A. Ş. Genel Müdürlüğümüz işye
rinde 4 işçinin iş akitleri feshedilmiştir. 

Soru : 
2. 1475 sayılı tş Kanununa ve Yargıtay istinatla

rına göre kendisine verilen bir işi yapmayan işçinin 
tazminatsız olarak işinden çıkarılabilmesi için kendisi
ne yazılı uyarıda bulunulması gereklidir. Kamu kesi
mi işverenleri yasal yükümlülüğüne uymuş mudur? 
Eğer uymamışlarsa işlerinden çıkarılan işçileri eski iş
lerinden çıkarılan işçileri eski işlerine almayı ya da kı
dem ve ihbar tazminatlarım vermeyi yasal bir yüküm
lülük olarak düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
% tş akitleri 1475 sayıh Kanunun 17 nci ve 275 

sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre feshedildiğin
den kurumun, tekliflerine uyması ve tazminat ödeme
si söz konusu değildir. 

{Bahsedilen işçilerin tekrar işe alınmaları düşünül
memiştir. 

Soru : 
3« Kamu kesiminde işlerinden çıkarılan işçilerin 

yerine almanlann her hangi bîr siyasî parti ile ilişkisi 
var mıdır? 

Cevap : 
3« Kamu kesimindeki işyerlerine, siyasî temayü

le göre değil, işin gerektirdiği vasıfta işçi alınmakta
dır. İşçi alınmasında ve çıkarılmasında hiç bir siyasî 
amaç gttdülmemektedir. 

Soru : 
4̂  Hükümetinizin iş başına geldiği tarihten bugü

ne kadar kaç grev ertelenmiştir? Hükümetinizce erte
lenen grevler kaç işçiyi kapsamaktadır? Ertelenen 
grevlerin kapsadığı işkolunun niteliği ile devletin gü
venliği ya da Ulusun sağlığı arasında ne gibi ilişki vara
dır? 

Cevap : 
4« Hükümetimizin iş başına geldiği tarihten bugü

ne kadar; 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı; 
Petrol - tş Sendikası tarafından 13 . 2 » 1976 ta

rihinde, 
a) Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü iş

yerlerinde* 
b) Batman Bölge Müdürlüğü işyerlerinde, 
c) Dörtyol boru hattı işyerlerinde, 

Toplam 4 000 işçiyi kapsayan grev kararlan alın
mış; ancak, Bakanlar Kurulunca Millî Güvenlik bakı
mından grevlerin ertelenmesi uygun mütalaa edilmiş
tir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 
a) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı 

Antalya Pil Fabrikası işyerinde çalışan işçileri temsil 
eden Petkim - tş Sendikasınca 1975 yılında grev ka
rarı alınmış olup, bu grev Bakanlar Kurulu kararları 
ile 22 . 7 .1975 tarihinde 30 gün, 22 . 8 . 1975 tarihin
de ise 60 gün olmak üzere 2 defa ertelenmiş olup, 272 
işçiyi kapsamakta olan bu grev halen devam etmekte
dir. 

b) Azot Sanayii T. A. Ş.'ne ait işyerlerinde çalı
şan 4 513 işçinin bağlı olduğu Petrol - tş Sendikası 
ile mezkûr şirket arasında işkolu ve işyeri seviyesin
de aktedilecek olan toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuş
mazlık sebebiyle zikredilen sendikaca alman grev ka
rarı, memleket sağlığını bozucu ve millî güvenliğe za
rarı dokunacak nitelikte görüldüğünden 7/12370 ve 
7/12472 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmiş
tir. 

Çalışma Bakanlığı; 
17 grev ertelenmiş, ertelenen grevler hakkında 11 

işyerinden gelen bilgilere göre «10424» işçiyi kapsa
mı içine almıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı; 
a) İstanbul Telefon Başmüdürlüğü ile Adana 

PTT Bölge Başmüdürlüğü işyerleri için yeni Haber -
tş Sendikası tarafından alınan ve İstanbul Telefon Baş
müdürlüğü işyerlerinde 11 . 3 . 1976 tarihinden itiba
ren fiilen uygulanan grev kararları Bakanlar Kurulu
nun 30 . 4 . 1976 gün ve 7/11803 sayıh karan ile 30 
gün ertelenmiş ve daha sonra erteleme 60 gün uzatıl
mıştır. «Bu kararlar 900 işçiyi kapsamı içine almış
tır.» 

b) İşveren D. B. Deniz Nakliyatı T. A. O. Ge
nel Müdürlüğü ile İstanbul Ulaş - tş Sendikası ara
sında; 6 ncı dönem toplu iş sözleşmesi müzakereleri 
arasında çıkan uyuşmazlık nedeni ile, sendikanın aldığı 
grev kararı, Bakanlar Kurulunun 23 . 7 . 1976 gün ve 
7/12305 sayılı kararı ile 30 gün ertelenmiş ve ertele
me 23 . 8 . 1976 gün ve 7/12357 sayılı kararname 
ile 60 gün daha uzatılmış ise de, bu süre içinde taraf
lar anlaşarak toplu sözleşme aktedilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı; 
Ankara - İstanbul ve İzmir Belediyelerine bağh iş

yerlerinde D. G. M. yasa önerisi ile ilgili olarak hiç 
bir işçi hakkında işlem yapılmamış işten çıkarılmamış 
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ve bu yerlerde grev ve grev ertelenmesi söz konusu ol
mamıştır* 

2. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya ilinde tütün, haşhaş ve anason ekimine izin ve-
rilmeyişine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın yazılı cevabı. (7/1622) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
ara ederim. 20,1.1977 

Antalya Milletvekili 
Fahri özçelrk 

Devletin görevlerinden biriside tarım yapılan top
raklarımızın yapısını tahlil ettirerek hangi ürünün han
gi arazilerde üretilmesi gerektiğini saptamak, elde edi
len ürünü içte ve dışta pazarlar bulmak suretiyle de
ğerlendirmek olduğu halde devlet bu görevini yap
mamaktadır* 

Antalya ilinin Kaş ve Gazipaşa ilçelerinin bir çok 
köylerinde geçmiş yıllarda tütün ekimi yapılarak top
rağın tütün üretimine elverişli olduğu saptandığı hal
de tütün üretimine izin verilmemektedir. Yine Elma
lı, Korkuteli ve Antalya Merkez Dağ Bucağının top
rak yapısı anason ve afyon üretimine çok müsaittir. 
Buna rağmen bu ürünlerin tarımına izin verilme
mekte ve yasaklanmaktadır. Halk bu tür gelir kay
nağından yoksun bırakılarak sızlandırılmaktadır. Hal
kımızın çıkan açısından ve bu uygulamanın gideril
mesi yönünden: 

l.ı Elmalı, Korkuteli ilçeleri gibi anason ekimi ya
pılan köy kesimlerinde devletçe 1977 yılında anason alı
mı yapılmayacağı bildirilmektedir. Bu nedenle bu 
ürünlerin ekilmemesi için Tekel Genel Müdürlüğünce 
köy muhtarlarına 8 Aralık 1976 gün ve 95134 sayılı 
emirle duyuru yapıldığı doğru mudur? Doğru ise ge
çimini anasondan sağlayan üretici anason yerine han
gi ürünü ekecektir? 

2. Afyon ekim bölgesi olan Burdur iline sınır 
komşusu toprak ve- iklim yönünden afyon üretimine 
çok elverişli olan Korkuteli ve Dağ Bucağını da af
yon ekim bölgesi içine almayı düşünüyor musunuz? 

3.ı önceden tütün üretimi yapılan Kaş ve Gazipa
şa köylerinde tütün üretimine neden izin verilmemek
tedir? 

4i Elmalı, Korkuteli ilçe ve köylerinde elma, pa
tates, Gazipaşa Alanya, Manavgat, Serik, Finike, Kum
luca ve Kaş gibi sahil kesimlerde de turfanda doma
tes, biber ile narenciye ürünü taban fiyat verilmedi-
ğinden, alıcı bulamadığından hak ettiği değerde satıla-
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j mamaktadır. Bu ürünlerin değerlendirilmesi için ta
ban fiyat vermeyi ve dış pazarlar bulmayı düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 

Parlamento ile İlişkiler 
I Müşavirliği 

Sayı : 100-66/01493 31 . 3 . 1977 
I Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 25 , 1 . 1977 tarih ve 7/1622-5570/42463 sa
yılı yazınız. 

I Antaîya Milletvekili Fahri Özçelik'in Sayın Baş-
I bakan'a yönelttiği, Antalya ilinde tütün, haşhaş ve ano-
I son ekimine izin verilmeyisin e ilişkin yazılı soru öner

gesine Başbakanımız adına cevabımızı saygı ile arz 
I ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakam 

Soru 1-2. Elmalı, Korkuteli ilçeleri gibi ana
son ekimi yapılan köy kesimlerinde devletçe 1977 
yılında anason alımı yapılmıyacağı bildirilmektedir, 
Bu nedenle bu ürünlerin ekilmemesi için Tekel Ge
nel Müdürlüğünce köy muhtarlarına 8 Aralık 1976 
gün ve 95134 saydı emirle duyuru yapıldığı doğru 
mudur? Doğru ise geçimini anasondan sağlayan üre
tici anason yerine hangi ürünü ekecektir? 

Afyon ekim bölgesi olan Burdur iline sınır kom
şusu toprak ve iklim yönünden afyon üretimine çok 
elverişli olan Korkuteli ve Dağ Bucağım da afyon 
ekim bölgesi içine almayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1-2. Tekel dışı kullanım alanları ile ih
raç olanakları çok kısıtlı bir ürün olan anasonun 

I alım fiyatının üreticileri tatmin edici bir düzeyde 
olması, ekim alanlarının genişlemesine, üretimin ise 
sürekli olarak artmasına neden olmaktadır. 

1975 yılı anason rekoltesi 7 500 ton dolayların
da gerçekleşmiştir. Tekel, yıllık anason ihtiyacı 
3 600 ton olmasına karşılık üreticilerin güç durumda 
kalmalarını önlemek amacıyla ürünün tamamım 
satın almak zorunda kalmıştır. Geçen yıllardan dev
reden stoklarla birlikte Tekel anbarlarında yıllık 
ihtiyacı dışında, 18 aylık stok birikmiştir. 

Anason esansı uçucu olduğundan bilhassa sıcak 
ve rutubetli yerlerde ve uzun zaman kaldığı takdir
de, esans nispeti azalacağından anasonların kullanma 
nisbetleri değişmektedir. 

Bu itibarla; Tekel Genel Müdürlüğünün, stokla
rında bulunan anasonları değer kaybına uğratmadan 

I eritebilmek amacıyla, 1975 yılında her üreticiden 
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satın aldığı anason miktarının, 1976 yılında 1/4'ünü 
alacağı, bu miktarlara tekabül edecek oranda tohum
luk dağıtacağı ve ilk defa ekim yapanlarla, tohum
luğunu Tckel'den almıyanlardan anason satın alın
mayacağı tüm üreticilere ekim zamanından evvel 
duyurulduğu halde, ürticilerce buna riayet edilme
miş ve 1976 yılı anason üretimi Tekel'in tüm iyi ni
yetli girişimlerine karşı 8 500 ton olarak gerçekleş
miştir. Bu durum karşısında anason üreticilerinin 
zarara uğramalarını önlemek amacıyla tüm anason 
ürününün Tekel ve ihraç amacıyla da Ticaret Bakan
lığına bağlı TARİŞ ve ANTÎBİRLİK Kooperatifle
rince müştereken satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, Tekel Genel Müdürlüğünce 2 300 ton, 
TARİŞ 1 293 ton, ANTBİRLlK'çe 4 800 ton olmak 
üzere 8 400 ton anason satın alınmış, üretici elinde 
anason kalmadığından alımlara son verilmiştir. 

Ülkemizde anasonla birlikte üretimi disipline 
edilmesi gereken birçok tarımsal ürün bulunmakta
dır. Anason üretimi ile tüketimi arasında büyük bir 
dengesizlik vardır. Üretici anason üretimini her yıl 
giderek arttırmaktadır. Bu durum ise Ülkemizde 
önemli bir kaynak sarfına yol açmaktadır. Önceki 
yıllarda bir ara ürün niteliğinde olan anason, son 
yıllarda anaürün niteliğini almış bulunmaktadır. 
Üretimdeki bu artış üreticiler ve Tekel açısından 
önemli darboğazlar yaratmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünce 1977 yılında hiçbir 
bölgeden anason satın alınmayacağı tüm üreticilere 
duyurulmuştur. Bu duyuru Tekel'in en büyük alıcı 
olması nedeniyle bir yasaklama niteliğinde olup, ya
pılan bu kısıtlama duyurusu hem üretici hem de Ül
ke yararına olan iyi niyetli bir girişimdir. 

Kooperatiflerce 1976 yılında satın alınmış olan 
olan 6 100 ton dolaylarındaki anasonun ancak 500 -
600 tonunun ihraç edilebileceği, geriye kalan 6 500 
ton anasonun elde kalacağı, bu anasonlarında millî 
servetin heba olmaması için ileriki tarihlerde Tekel'e 
devri yoluyla değerlendirilmesinin uygun olacağı ve 
Tekel anbarlarmdaki büyük stoklar nedeniyle 1977 ve 
1978 yıllarında anason üretiminin yasaklanmasının 
gerektiği Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı arasında düzenlenen 23 . 1 2 . 1976 
tarihli protokolda öngörülmüştür. 

Anason ve anason Tekeli Yasa önergesine iliş
kin çalışmalar halen sürdürülmektedir. Yasa öneri
sinin Meclislerimizden geçerek kamınlaşıncaya ka
dar bu konuda bir Bakanlar Kurulu Karan çıkarıl
ması da en uygun çözüm yolu olarak görülmektedir. 

Soru 3. Önceden tütün üretimi yapılan Kaş ve 
Gazipaşa köylerinde tütün üretimine neden izin ve
rilmemektedir? 

Cevap 3. Anılan ilçelerin 1177 sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununun 3'ncü ve geçici l'nci mad
desi gereğince tütün üretim alanları dışında bırakıl
mış olması ve Gazipaşa'da 1953, 1954, 1955 Kaş'ta 
1959, 1960, 1961 yıllarında yaptırılan deneme ekim
lerinden olumsuz sonuç alınmış bulunması nedeniy
le halen bu yerlerde tütün dikimi düşünülmemekte
dir. 

Soru 4. Elmalı, Korkuteli ilçe ve köylerinde el
ma, patates, Gazipaşa Alanya, Manavgat, Serik, Fi
nike, Kumluca ve Kaş gibi sahil kesimlerinde de tur
fanda domates, biber ile narenciye ürünü taban fiyat 
verilmediğinden, alıcı bulamadığından hak ettiği de
ğerde satılamamaktadır. Bu ürünlerin değerlendiril
mesi için taban fiyat vermeyi ve dış pazarlar bul
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
mızda da açıklandığı üzere, destekleme politikasının 
amacı bütün yurt çapında, tarımsal ürünlerin özellik
lerinden doğan tarımsal fiyat ve gelirlerdeki istikrar
sızlıkları önleyerek üreticiyi korumak ve aynı zaman
da teşvik etmek, pazarlama kolaylıkları sağlamak, 
ekilebilir arazinin özelliklerine ve iç ve dış talebe 
uygun bir üretim yapısı içinde verimliliğin artması
na yardımcı olmaktır. 

Bu amaca yönelik taban fiyatı uygulamalarının 
başarısı ise geniş çapta ürünün yapısal özelliklerine 
bağlı olup, elma, narenciye, turfanda domates ve bi
ber ürünlerinin çabuk bozulabilir özelliği ve bunun 
neticesi olarak uzun zaman stoklanmaya müsait bu
lunmaması ve genellikle üretimini müteakip çok kı
sa zaman içinde tüketime yöneltilmesi zorunluluğu
nun olması bu ürünlerimizin destekleme alımların
dan faydalandırılmasını mümkün kılmaktadır. 

Kaldı ki, Beş Yıllık Kalkınma Planımız, tarım
sal üretim içinde büyük yer tutan ve talep şartları 
uygun olan ürünlerin dışında, çok sayıda ürün cinsi
ni kapsayan yaygın bir uygulamadan kaçınılmasını 
da öngörmektedir. 

Ancak, 1975 ve 1976 yıllarında Avrupa'da kurak
lık yüzünden patates üretimi önemli ölçüde düşmüş, 
bu nedenle patates talebinde meydana gelen artışlar 
maddenin dünya piyasalarındaki fiyatlarım yüksek 
seviyelere çıkarmıştır. Fiyatlardaki bu yükseliş, ku
raklıktan etkilenmeyen ülkemiz patates ekim saha
larının genişlemesi ve dolayısıyla üretimin artması 

— 372 — 



M. Meclisi B : 75 4 . 4 . 1977 O : 5 

sonucunu doğurmuş iken, yaklaşan yeni mevsimle 
birlikte Avrupa üretiminin beklenilenden fazla ger
çekleşmesi, patates fiyatlarının yeniden gerilemesine 
ve dış taleplerin belirli ölçülerde azalmasına neden 
teşkil etmiştir. 

Patates piyasasındaki bu tersine gelişmeden do
layı sıkıntıya düşen üreticimizi korumak ve dünya 
piyasa fiyatlarından doğan sıkıntıyı gidermek ama
cıyla Yurttaş Yurt Ürünlerini Değerlendirme A. Ş. 
ile Toprak Mahsulleri Ofisi, ihraca elverişli birinci 
kalite patateslerin 200 kuruşluk baş fiyatla, bunun 
dışında kalan kalitelerin ise tespit edilen teknik ba
remlere göre fiyatlandırılarak, doğrudan doğruya üre
ticiden satın alınması ile görevlendirilmiş, ayrıca dış 
piyasalarda rekabet gücümüzü artırarak ihracata hız 
kazandırılmasını teminen 3 . 2 . 1977 tarihinden iti
baren patates ihracatına % 10-15 oranında vergi 
iadesi uygulamasına geçilmiştir. 

Dış pazarlama konusuna gelince, narenciyede 
ülkemizin en büyük alıcısı olan ve satışlarımızın Kli
ring Anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü Sovyetler 
Birliğine, gereken ehemmiyet verilmekte ve 1976-1977 
döneminde 25 000 tona yaklaşan narenciye konten
janının, önümüzdeki dönemde 50-60 000 tona çıka
rılması için ısrarlı teşebbüsler devam edegelmekte-
dir. 

Serbest dövize dönüşen, narenciye ithalâtçısı di
ğer Doğu Bloku Ülkeleri ile, evvelce aramızda mev
cut Kliring Anlaşmaları ve diğer hesaplardan doğan 
borçların tasfiyesinin narenciye ile yapılması yolun
daki temaslarımız olumlu sonuçlar vermiş ve anılan 
ülkelerin ülkemizden olan narenciye alımları artmış
tır. 

Bunun yanı sıra, narenciye ticareti yönünden Av-
rupanın Mefkezi sayılan Hamburg'a, Mersin'de bu
lunan «Narenciye İhracat ve Pazarlama Komitesi» 
aracılığıyla programlı gemi sevkiyatları yapılmakta 
ve çok iyi neticeler elde edilmektedir. 

Diğer taraftan, Avrupa Ülkeleri ile İran ve di
ğer Arap Ülkelerinden gelen yaş meyve ve sebze it
hal talepleri belli programlar dahilinde, gereğince 
karşılanmaktadır. 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, SEKA Ak
deniz Selüloz Sanayi tesislerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru'nun yazdı cevabı (7-/1640) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından Yazılı 

Olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 
1.2.1977 

tçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Ulusal gelirlerin, üretimin, genel yaşam düzeyi
nin çok düşük olduğu, gelişme özlemi içinde olan ül
kelerde, temel sanayi yatırımlarının devlet eliyle, 
devlet güdümünde yapılması gereğine hem hükümet 
programı, hem de 3-5 yıllık plan inanmaktadır. 

Endüstr evriminin bir başka boyutta odağı eğitim
dir, nitel ve nicel insan gücü üretmektir^ 

Bu noktada az gelişmiş ülkelerde kâğıt üretimi 
bir hızı ve özlemi belirler. Ülkemizde Kâğıt Sanayii 
aşaması SEKA eliyle yapılmaktadır. İhaleler büyük 
devlet ihaleleridir. Ve devlet güdümünde realize edil
melidir. 

Ancak kapitalist kalkınma modellerinde görülen 
ve ülke gerçeklerine ters düşen bir takım girişimle
rin temel sanayi yatırımlarını olumsuz yönde etkile
diği de bir gerçektir. 

Soru : 
1. Silifke'de kuruluşu süren SEKA Akdeniz 

Selüloz Sanayii yatırımın bütün bitimlerinin ihalesi 
yapılmış mıdır? 

2. Bu ihalelerin birim satış fiyatı nedir? 
3. Akdeniz Selüloz Sanayiinin müteahhide sa

tılmış, başlanmış birimlerinin kontrolünü devlet mi, 
özel sektörmü yapmaktadır.? 

4. SEKA Genel Müdürlüğüne bağlı İzmit, Çay
cuma, Dalaman v.s. gibi yatırımların kontrolörlü
ğünü devlet adına SEKA mı yapmıştır? 

5. Akdeniz SEKA tesislerinin kontrolünü dev
let adına SEKA mı yapmaktadır? 

6. Tümaş inşaat, mühendislik, kontrolörlük özel 
bürosunun Akdeniz SEKA tesisleriyle ilgisi nedir? 

7. Müteahhidi devlet adına müteahhide kontrol 
ettirme ilkesini benimsiyor musunuz? 

8. Eğer SEKA Akdeniz tesislerini bir özel fir
ma kontrol ediyorsa devlet olarak bu firmaya ne ka
dar ücret ödenmektedir? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 4 . 4 . 1977 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01-MF-2-701 

Konu : içel Milletvekili Çe
tin Yılmaz'm soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 3 . 1977 tarih ve 7/1640 ^ 5668/42919 

sayılı yazınıza cevap. 
tçel Milletvekili Muhterem Çetin Yılmaz'm yazı

lı soru önergesi ile alâkalı cevabımız ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Muhterem Çetin Yılmaz 
İçel Milletvekili 
T.B.M.M. 
1. Silifke'de kurulmakta olan SEKA - Akdeniz 

tesislerimizin bütün ünitelerinin ihalesi yapılmamış 
olup, toplam 128 kalem için ihalesi yapılmış, baki
ye 36 kalemin ihalesi yapılmamıştır. 

2. Bu tesislerimiz için toplam yatırım takriben 
4 192 000 000 TL. olup, 164 adet ihale işini kapsa
maktadır. 

3. Bu ihaleler içerisinde yalnız fabrika inşaatla
rının ihalesinin şantiye kontrollüğü TÜMAŞ Firma
sına yaptırılmaktadır. 

4. SEKA Genel Müdürlüğüne bağlı İzmit - Çay
cuma - Dalaman tesislerinin tüm kontrollük hizmet
leri Devlet adına SEKA'ca yapdmış ve yapılmakta
dır. 

5. Akdeniz Silifke tesislerinde ise fabrika inşaat
tan ihalesi haricinde kalan tüm kontrollük hizmetle
ri Devlet adına SEKA'ca yapılmaktadır. 

6. TÜMAŞ Mühendislik Müşavirlik Bürosu, 
Akdeniz - Silifke tesislerinin fabrika binaları inşaat
larının SEKA adma şantiye kontrolü olarak bulun
maktadır. 

7. İhale edilen işlerde müteahhitlerin kontrollü
ğünü SEKA kendisi yapmayı benimsemiştir. Ancak; 
işin süratle yürütülmesini temin için yeterli tecrübe 
ve sayıda eleman temin edilememesi sebebiyle Ak
deniz tesislerinde kontrollük hizmetleri hususi firma
ya verilmiştir. 

8. Akdeniz tesislerinde 257 000 000 TL. keşif 
bedelli fabrika inşaatları haricinde kalan diğer iha
lelerin kontrollük hizmetleri SEKA'ca yapılmakta
dır. Ancak; birim fiyat esasına göre ihalesi yapıl
mış olan bu işin kapsamına giren inşaat işlerinin 
% 30'unun bittiği devrede kontrollük hizmetleri hu-* 
susi firmaya verilmiştir. 

TÜMAŞ : 1969 yüında 
— TPAO - Türkiye Petrolleri A. O. 
— AZOT - Türkiye Azat Sanayü T. A. Ş. 
— TÜRKŞEKER = Türkiye Şeker Fabrikal*! 

A. Ş. 
— Şeker Sigorta. 
— Haldor Topsoe A/S (Danimarka) 

mu iştiraki ile mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
yapmak üzere kurulmuş olup, bugüne kadar 197 
adet müşavirlik proje ve kontrollük işleri yapmıştır, 

Yapmış olduğu işlerden bir kısmı aşağıda belirrflV 
mektedir. 

— Gemlik 3. Gübre Kompleksi Müh, ve Müşav, 
Hiz. (Kati proje) 

— Mersin Anadolu Cam Fab. Müh. Hiz, (Katî 
proje) 

— Karadeniz Bakır İşi. Müh. Hiz. (Katî proje) 
-r- Azf* Sanayii T. A. Ş. Gübre Tes. Müh. Hiz. 
— Afyon Şeker Fab. Müh. hizmetleri 
— İzmir Rafinerisi Genel Mühendislik hizmet

leri 
— Gemlik - Amonyak Tes. Müşavirlik - Müh, 

hizmetleri, 
— Azot - Elâzığ Fab. Müh. hizmetleri 
— Süt ve Ürünleri Fab. Müh. Müşav. Hiz. 
— İzmir Rafinerisinde Mühendislik hizmetleri 
— Konya Ereğli Şeker Fab. Proje Hiz. Müh, 

çalışmaları yapmıştır. 

SEKA'mn Akdeniz tesisleri fabrika binaları inşa
atları için, SEKA Genel Müdürlüğü İnşaat Müdür
lüğünün denetimi altında, SEKA'mn Devlet adına 
kendi elemanlarına yaptırdığı kontrol nizamlarına ve 
SEKA'mn carî usullerine göre hizmet yaptırılmakta 
ve Bayındırlık Bakanlığı kontrol ve müşavirlik hiz
metleri ücret tarifelerinde belirtilen esaslardan fay* 
dalamlarak tespit edilen adam/ay üzerinden ücret 
ödenmektedir. 

Kontrollük hizmetleri bedelinin tahmini tutan, 
8 572 500 TL. olup, asgari 18 aylık hizmet içindir. 
Ancak iş hitamında çalışılan adam/ay'a göre katî 
ödeme tutan belli olacaktır. 
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4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Emniyet 
7 nci Şube Müdür ve memurlarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1666) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakam tarafından 
yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 19 a 2.1977 

Burdur Milletvekili 
Afi Sanlı 

Halil Kriıç adındaki bir yurttaş 14 . 2 . 1977 gü
nü saat 19.00 sıralarında hakkında bir şikâyet oldu
ğu gerekçesi ile bulunduğu yerden alınıp mahkeme 
kararı olmaksızın evi aramyor. Evinde bulunan bir 
paket Amerikan sigarası bahane edilerek Emniyet 
Sarayına götürülüyor. 7 nci şubede kesintisiz 24 sa
at işkence yapılıyor. İşkenceyi yürüten ve yapanlar 
7 nci Şube Müdürü Metin Aksoy, Komiser Hasan 
Göçmen ve. Polis Nevzat adındaki memurlardır. 
Cumhuriyet Savcısı bunlar hakkında soruşturma aç
mıştır. Halil Kıhç ilişikte sunulan raporda belirtildi
ği gibi 15 gün iş ve gücünden kalacak ve 20 gün de 
iyileşebilecek derecede işkence görmüştür. 

Aynı memurlar tarafından Hikmet Kalyoncu 
adındaki bir yurttaşa da ağır işkence yapılmış ve bu 
nedenle ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Yi
ne bir başka olay da Fahrettin Yıldırım adındaki 
yurttaşa yapdan işkence nedeniyle de dava açılmış ve 
yargılama sürdürülmektedir. Bu arada sayısız yurt
taş yapılan işkenceleri ilgililere yansıtmaktan kaçın
mıştır. Bu memurların özellikle Şube Müdürü Metin 
Aksoy'un cüreti kendi ifadesi ile Bakanın özel hima
yesinde olduğudur. 

1. Haklarında ağır ceza mahkemesinde işkence 
nedeniyle kovuşturma açılan ve Halil Kılıç'a da iş
kence yaptıkları saptanan bu memurların görevde 
tutulmaları sürdürülecek midir? 

2. Haklarında bir idarî soruşturma açılacak mı
dır? 

3. özel himayenizde olduğu doğru mudur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve işlemler B. 3. 
31 5 3 . 1977 

Konu : Emniyet mensupları Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) 28 . 2 ._ 1977 günlü, 7/1666-5761/43540 
sayılı yazıya. 

b) 28 . 3 , 1977 günlü, 7/1666-5761-43540 sayılı 
yazıya. 

Ankara Emniyet kadrosunda görevli emniyet men
suplarının, Halil Kılıç, Hikmet Kalyoncu ve Fahret
tin Yıldırım adlı vatandaşlara işkence yaptıkları yo
lundaki iddiaları kapsayan Burdur Milletvekili Sayın 
Ali Sanh'nın 19 . 2 . 1977 tarihli önergesi üzerine ge
rekli inceleme ve soruşturmayı yapmakla polis mü
fettişi görevlendirilmiştir. 

Soruşturma sonucunda iddialar sabit olduğu tak
dirde sorumlular hakkında kanunî gereği yapılacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asihlirk 

İçişleri Bakam 
5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

Sakarya'da kurulması düşünülen Demir - Çelik Tesis
lerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1673) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Teknoloji Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da gereğine delâletlerinizi arz ve rica ederim. Say
gılarımla. 

23 . 2 . 1977 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nadir Lâtif İslâm 
1. Sivas'ta kurulan 4 ncü Demir - Çelik Sana

yiinin, burada kurulmasını intaç eden çalışmalar ne 
zaman başlamış ve ne zaman kesinleştirilmiştir? 

2. Sakarya ilinin Ferizli bölgesi ile kısmen Ka
rasu ilçesinde kalan bölgede varlığı uzun yıllardan 
beri bilinen ve 25 - 30 yıldan beri burada kurulması 
bahis konusu olan ve düşünülen Demir - Çelik Fab
rikasının, ihtiyaç göstereceği, yol, ulaşım, enerji, su, 
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cevher rezervi gibi faktörler açısından ortaya koydu
ğu sonuca göre, 5 nci Demir • Çelik tesisleri olarak 
gerçekleşebilmesi mümkün olabilecek midir? 

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

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-1-2-705 

4 . 4 . 1977 

Mevzu : Sakarya Milletvekili Nadir 
Lâtif İslâm'ın soru önergesi Hkş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 . 3 . 1977 tarih ve 312-181/3-77 sayılı yazınıza 

cevap. 

Sakarya Milletvekili Muhterem Nadir Lâtif is
lâm'ın soru önergesi ile alâkalı cevabımız ekte sunul
muştur. 

BilgUerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

1 Muhterem Nadir Lâtif İslâm Sakarya Millet
vekili. 

T. B. M. M. 

4 ncü Demir - Çelik Tesislerinin yer seçimi ile 
alâkalı fizibilite faaliyeti 13 . 2 . 1976 tarihinde baş
lamış, Haziran 1976 tarihinde tamamlanan rapor, 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlü
ğünün 8 . 7 . 1976 tarih ve 304-1716/4.D.Ç. sayılı 
yazısı ile Bakanlığımıza bildirilmiş ve bundan sonra 
katiyet kesbetmiştir. 

4 ncü Beş Yıllık Plan hedefleri ile alâkalı faaliyet 
D. P. T. tarafından devam etmekte olup, plan he
defleri belirlendikten sonra, 5 nci Demir - Çelik Te
sisleri ile alâkalı çalışmalar başlayacaktır. Yer seçi
mi ile alâkalı fizibilite çalışmalarının verilerine göre 
tesisin kuruluş yeri belirlenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, 
Sakarya bölgesi pancar ekicilerinden Hava Kuvvet
lerine Yardım Vakfı için kesilen paraya ilişkin Başba
kan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanından sorusu ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı. (7/1678) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sayın 

Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı olarak cevap
landırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
1 . 3 . 1977 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Kıbrıs harekâtından sonra Sakarya Şeker Fabri
kası pancar ekicilerinden şeker şirketi tarafından dö
nüm başına on Türk Lirası istenmiş, pancar ekicileri 
olarak da, köy muhtarı ve üç üyenin tasdiki, grup 
başkanlarının imzalan ile bu durum kabul edilerek 
listeler şeker şirketine gönderilmiştir. 

Tüm Şeker Fabrikası pancar ekicilerinden dönüm 
başına on lira olan bu parayı kesmiştir. Türk Hava 
Kuvvetlerine toplanan paranın tamamının yatırılma
dığından bugün ekiciler kuşku duymaktadır. 

Ekicilerin müracaatlarında ise merkez bölge şef
liği pancar dönüm başına 6 Türk Lirası yatırıldı de
mekle yeîinmektedir. Bu paranın tamamının yatırıl
madığından endişe duyan pancar ekicileri konunun in
celenmesini istemektedirler. 

Bu durumun araştırılıp, pancar ekicilerinden, Sa
karya bölgesinde dönüm başına ne miktar para kesil
diğini, bunun tutarının -ne olduğunu, Türk Hava 
Kuvvetleri Vakfına bunun ne miktarının yatırıldığını 
açıklar mısınız? 

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

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-1-696 

4 . 4 . 1977 
Mevzuu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 . 3 . 1977 tarih ve 7/1678-5787/44013 sayılı ya
zınıza cevap. 

Sakarya Milletvekili Muhterem Hayrettin Uysal' 
in soru önergesi ile alâkalı cevabımız ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 
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Muhterem Hayrettin Uysal Sakarya Milletvekili. 
p*^*;--~ — • T. B. M. M. 

Adapazarı ve civarı Pancar Ekicileri İstihsal Koo
peratifinin, 1974 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı
sında alınan bir karar gereğince, 1975 yılında pancar 
ekmiş olan üreticiler, o yılki pancar bedellerinden, 
Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için, dönüm 
başına 6 - 1 0 TL. arasında değişen bir yardımda bu
lunmuşlardır. 

Yardım tutarının tamamım teşkil eden 848 588,80 
TL. adı geçen kooperatif tarafından mezkûr vakfa 
ödenmiştir. 

Her pancar ekicisinin yapmış olduğu bağış mik
tarı, Adapazarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi 
muhasebe kayıtlarında mevcuttur. 

Bu bağışın dışında, ayrıca; Hava Kuvvetleri Güç
lendirme Vakfı için pancar ekicileri tarafından her
hangi bir bağışta bulunulmamıştır. Türk Kara Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından, Adapazarı 
ve Civan Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi Baş
kanlığına verilen Şilt Belgesinin fotokopisi eklidir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
Şilt Belgesi 

Sayı : 68 
Şilt No, : 2/7 

Adapazan ve Civan Pancar 
Ekicileri İstihsal Koop. Bşk.lığı 

Adapazarı 

Bütün tarihi boyunca büyük milletinden aldığı 
güç ve güvenle millî varlığımızın koruyuculuğunu 
daima en üst düzeyde ifa ve icra eden Kara Kuvvet
lerimizin güçlendirilmesine yaptığınız bağış; ordulaş-
mış millet olma niteliğinizi de kanıtlayan yüce bir dav
ranış olmuştur. 

Bu yardımlarınız için Vakfın, 2/7 numaralı Şiltini 
takdim eder, şükranlanmı sunarım. 

Eşref Akıncı 
Orgeneral 

Kara Kuvvetleri Komutam 
ve Vakıf Yönetim Krl. Bşk. 

Bağışınız : 848 588 «0 TL. 
(Sekizyüz Kırksekiz Bin Beşyüz Seksen Sekiz Sek

sen) 
7. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan

lık örgütüne alınacak memurlar için yapılan imtihan
lara ve kazananların durumuna ilişkin sorusu ve 
Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı.. 
(7/1684) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı saygı
larımla rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. Bakan olduğunuzdan beri Bakanlık Merkez 

örgütüne ve taşra örgütlerine alınacak memurlar için 
kaç kez imtihan yaptırdınız? Bunların kaçı Erzurum' 
da yapılmıştır? İmtihan kazananların ne kadarı Erzu
rumludur? 

2. Son günlerde TRT'deki demeçlerinizde «sa
nayileşmenin kültür değerlerini zarara uğrattığını» 
açıkladınız. Bu konuda Bakan olarak ne gibi önlem 
ve girişimler düşünmektesiniz? 

3J Milas'da yıllarca önce inşaatına başlanan mü
ze ve kitaplık binası ne zaman hizmete açılabilecek
tir?. 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Özel 
Sayı: 209 (23) - 2775 

28 . 3 . 1977 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk.; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi a 10.3.1977 tarih ve 7/1684 - 5796/44048 sayılı 

yazınız : 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Başkanlığınıza 
vermiş olduğu yazılı soru önergesinde cevaplandırıl
masını istediği soruların cevaplan ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

Cevap : 1 
Bakan olduğumdan beri Bakanlık merkez ve taşra 

örgütlerine alınacak memurlar için 10 (on) defa imti
han açılmıştır; 
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Bu imtihanlardan sekiz tanesi Ankara'da, ikisi 
sadece Erzurum'da değil Ankara ve İzmirle birlikte 
Erzurum'da açılmıştır. İmtihana girenlerden kazanan
ların sayısı 1139, Erzurum'da girenlerin sayısı 353 dür. 

Cevap : 2 
Sanayi gelişmesinin Kültür değerlerini zarara uğ

rattığı fikri, genel bir görüş olarak ve bütün ülkeler 
için ifade edilmiştir. 

Türkiye'de Kültür değerlerinin korunmasına dair 
Kanun mevcuttur. 

Cevap : 3 
Milas'ta yaptırılmakta olan Müze ve Kütüphane 

inşaatının 1973 yılında ihalesi yapılmış fakat zama
nında yer teslimi yapılmadığı iddiası ile müteahhit 
tarafından dava açılarak konu mahkemeye intikal et
tirilmiştir. Tespiti delâil isteğimiz mahkemece sonuç
landırıldığında tekrar ihalesi cihetine gidilecektir. 

8. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, 1977 yılında Bingöl İline yapılacak yatırım
lara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/1699) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

3 . 3 . 1977 
Bingöl Miüetvekiîü 

Dr. Hasan Celâlettin Eztmlan 

Soru : 1977 yılı içinde Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca Bingöl tünde yapılacak yatırımların ve 
ayrılan ödeneklerin ayrı ve ayrıntılı olarak bildiril
mesi. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 4.4.1977 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi 
Sayı: 23-01/MF-1-2-704 

Mevzuu: Bingöl Milletve
kili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın yazıh soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10.3.1977 tarih ve 7/1699-5816/44117 sayılı ya

zınıza cevap i 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın 

yazılı soru önergesi ile alâkalı cevabımız ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 
Muhterem Hasan Celâlettin Eznıan 
Bingöl Milletvekili T. B. M. M. 

Bakanlığımızın başlattığı büyük ve ağır sanayi 
hamlesi bilhassa Doğu Anadofuya ağırlık vermekte 
ve bugüne kadar nasibini alamamış vilâyetlerimize 
rüçhaniyet tanınmaktadır. Bingöl Vilâyetimiz de bun
lardan birisidir. 

Bu vilâyetimiz de bir çimento fabrikası tesisi ka
rarlaştırılmıştır ve bütün hazırlıkları tamamlanarak 
fabrikanın kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Çimento 
fabrikası 1980 yılında hizmete girecek ve 562 000 000 
TL. malolacaktır. 

Bilgilerinize arzederim. 
Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakam 

)>m<i 

— 378 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 4 . 1977 Pazartesi 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap-
taıma/k amacıyie, Anayasanın 88 noi, MMet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyie, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, Mç sanayiindeki aşırı kân, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybım önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyie, Anayasamın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

3. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyie, Anayasanın 88 nci, 
Milet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

5. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, findik ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak; amacıyie, Anayasanın 88 nci, MMet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyie. Anayasanın 88 noi. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gülbre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hülkümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 



olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 ncı, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
aci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan 
tan saptamak amacıyle. Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi. (10/33) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ncı 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

11. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

12. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Millet Mec 
iısi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bu Mec 
Us Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhraca* Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün "102--nci- maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi» (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının' nedenlerini saptamak 
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amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzük 
günün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar^ 
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanım sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-) 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi, (10/42) 

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olaylarını 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede* 
îerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/44) 

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır* 
sa Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyannva bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

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

20. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğîu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca hir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
otamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij 
(10/49) 

23. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın Si 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi,; (10/50) 

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdt 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

25. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emriüe bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine, arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir MecEs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca "bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta-
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mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec* 
Ms Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/54) 

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

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul-* 
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki-* 
lilerin tutum ve davranışlar) konusunda, Anayasa* 
tun 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş* 
kin önergesi. (8/5) 

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

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar-! 
fcadaşınm, canlı hayvan destekleoıe alım politikası* 
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-; 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

32. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev-
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim-; 
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak! 
amacryle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtü-! 
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesij, 
(10/58) 

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

34. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanm 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma* 
sına ilişkin önergesi. (10/61) 
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35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve | 

9 arkadaşının, Uevlet Planlama Teşkilâtı Kalan
ına Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi j 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 noi, Millet MecM îçtiizüğünüo 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çakanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Milat Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Arttırması açılmasına ilişkin önerge®. 
(10/63) 

37. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması I 
açıimasma ilişkin önergesi, (10/64) 

38. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşımın, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amaeıvl* 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
v« 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıtoıasına uşkun önergesi. (10/65) 

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet MecKsi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

40. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle. Anayasanın 88 nci, M'llet Meclisi I 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

41. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması- I 
na ilişkin önergesi. (10/68) 

42. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerek '̂ ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri i 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiadeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri santamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

44. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar-; 
kadaşımn, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

45. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

46. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş vt 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhlan kaçakçılık olavının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın S8 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ÜÇÜ madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergtsi. (10/74) 

47. — Ankara Milletvekili Cevat Öndw ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanı* fi ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, if ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamık amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
v« 103 ncü maddeleri uyarınca bu" Msscli* Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

48. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 vd 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

49. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 
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50. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta 
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

51. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — İçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81' 

53. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia «dilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
ayarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 'lişkin 
önergesi. (10/82) 

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

55. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün i 00 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin Öner
gesi. (8/S) 

56. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka. 
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meslisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 

ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

5?. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi v& 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
\nayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bit Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

62. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşmın, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 10* 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

63. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşımn, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gel>i§emıemê kıin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 
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64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını. geliştirmek, yeuştiri-
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını^ saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

66. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

61. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Menisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. • (10/93) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, A^nay ŝanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

69. Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

70. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

72. — İçel MiUetvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

73. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün. 102 ve 103 ncü 
ınaddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

74. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına İlişkin önergesi. (10/101) 

76. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

77. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci* 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



78. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran 
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 100 ve 101 nei maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet 
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay 
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu 
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncı. 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

80. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili istanbul, Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 ncı. 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

82. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

83. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

84. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/109) 

85. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 

Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
öir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
•'10/110) 

86. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
y arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla 
rnak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
•10/111) 

87. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
ırkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
l l e , Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
i 02 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
ırrnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

88. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğîu 
/e 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril 
«"neme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre-
:im, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
dn önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyramca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

90. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtü-
£üğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
fçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 



101, — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

102. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

f03. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarım saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş* 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

93. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

94. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularım tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ye alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir. Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

100. — İçti Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

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

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarım re çö« 
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bdr Meclis Araştırma*! açılmamış» iliş
kin önergesi. (10/129) 

106. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması hgm 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana« 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

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

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

vt 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim ->' öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 

110. — Burs* Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

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

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

113. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve üemasSarı konularımla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
©oergo». (8/12) 

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığım saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

115. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

116. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına üişkin önergesi. (10/139) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar--
kadaşmın, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

118. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgüi 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nd, Millet MecMai İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-* 
tınması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, İstanbul Belediyesi hakkımda Anaya
samn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 v« 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgüi olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/144) 

122. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına üişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 
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124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar- I 
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 noi Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 arkadaşının, Hükümetlin BarAt cevheri politikası 
(konusunda Anayasanın 88 nüi, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(al 0/148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama-
cryle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil- I 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- j 
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet I 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner- I 
•gesi. (10/151) 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada J 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü- I 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec- I 
üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) I 

130. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 I 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam kad- I 
rosu ihtiyacını saptamak amacıyle Anayasanın 88 I 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad- I 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına I 
ilişkin önergesi. (10/158) 

131. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol 
ve 12 arkadaşının, ülkedeki huzursuzluğun nedenleri 
ile alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasa- I 

J nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/159) 

132. — Trabzon Milletvekili Lütfü Köktaş ve 9 ar
kadaşının, çay ürününün sorunlarını ve çözüm yolla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/160) 

133. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
I 12 arkadaşının, Millî Eğitimimizin sorunlarını ve alı

nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 

I ilişkin önergesi. (10/161) 

134. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ye 9 
I arkadaşının, TRT'nin dinî yayınları konusunda 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-

I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/162) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

4. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

5. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

6. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

I »özlü soru önergesi. (6/75) 

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



7. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılı Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

8. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

10. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

11. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

12. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

13. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

14. — îçel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

16. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

17. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

19. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner*. 
gesi. (6/108) 

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

22. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

23. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. (6/114) 

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

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Aga-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

28. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

29. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay-. 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrama 
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

32. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in< 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
tstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş* 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru Öner-» 
gesi. (6/128) 
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34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

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

3e\ — Muğk Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Is-
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

37. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, fotanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Liseei İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39, — istanbul Milletvekili Muetafa Parlar'm, 
Şile'nin. Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından etolü sem 
önergesi. (6/160) (*) 

40, — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar vsrea beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü toru 
önergesi. (6/154) 

4L —' içel Milletvekili Süleyman Şimşek'kı, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüelük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

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

45. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

46. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyaü'nınj 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl-

' masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so^ 
ru önergesi. (6/165) 

47. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

41. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/161) 

49. — İstanbul Milletvekili thian Toksarı'nm, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

50. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın., 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin MüU Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

51 > — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar^ 
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

52. — istanbul Milletvekili Muetafa Parlar'm, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/178) (•)' 

53. — Samsun Milletvekili irfan Yankütan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

54. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra* 
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

56. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

57. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka* 
nından sözlü soru önergesi. (6/1941 (*) 

58. .— içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğik
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 
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60. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağhk Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

61. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

62. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

63. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

64. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen' 
în, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcın) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

66. — Burdur Milletvekili Ah Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

73. ~ Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ınj 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H, 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine İlişkin Başbakandan 
sözlü »oru önergesi. (6/210) (*) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
hacılarının siyasî toplantılara katıldıklarıma ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne Mfkia Devtot B*-. 
kanından sözlü soru önergesi, (6/192) 

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor esfci Bakanı Zekâi Baloğlu'nun,, Spor Aka* 
demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın» 
Ortta Doğu Teknik Üniversitesindeki baza öğrenci* 
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bıkanından sözlü 
sosum, (6/196) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş-
küm Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner-! 
gesi. (6/224) (*) 

79. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Aatalya - AhaJth Köyüne iişkiin Başbakandan sözlü 
toru önergesi (6/225) (*) 

80. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, 'İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba-
kamnıdan sözlü toru önergesi. (6/226) (*) 

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsüciîikîer için yapılan harcamalarda tasarruf ya* 
pıfmasıııa ilifkin Başbakandan sözlü soru ön«rg«*i, 
(6/227) (*) 

82. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çeük mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
üşfcin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

83. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesii 
(6/200) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba* 
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

67. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

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

69. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

71. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

72. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 
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86. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına iişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

87. — Si'irt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Feh'tm Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

89. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

92. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/536) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
ırtan'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/237) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Paris'te Türkiye^aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

97. •— Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir * Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C H. P.'İi gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/241) (••) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/244) (*) 

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz-< 
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay karârı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

102. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri* 
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner* 
gesL (6/248) (*) 

103. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ-> 
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine iişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
ve tspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

106. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo
ğandın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos-* 
hıklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü s^ru 
önergesi. (6/215) 

108. — Adana Milletvekili iller Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbaı 
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

110.. —- Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

111. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 



112. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/257) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

1.14. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

115. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

116. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir , Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıyla uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

119. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan -sözlü soru önergesi. 
(6/2C4) (*) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü som önergesi. (6/265) (*) 

121. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

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

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

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

126. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi. (6/217) 

127. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

128. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman< 
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,; 
(6/273) (*) 

129. — Rize Milletvekili Ö. Yılmaz Karaosman-: 
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi. (6/301) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/276) (*) 

132. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi. (6/219) 

134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/278) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

136. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. <6/280) (*) 

137. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

138. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi. (6/281) (*) 

139. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama* 
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tarla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.: (6/282) (*) 

140. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

141. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

142. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

143. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi. (6/286) (*) 

144. — Kırşehir .Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin M'iflî Eğitim Bakamından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

146. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

147. — Ankara Milletvekili Cevat Önd»r'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugün© kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir «iyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/2P1) (*) 

148. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/293) (*) 

149. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

150. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

151. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 

bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY s 
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ürşkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

153. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar^ 
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

155. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

156. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, anar^ 
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü toru önergesi, 
(6/240) 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Mîllî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

160. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutumı-
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

162. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

163. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı içtin yapılan mas* 
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raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesij-
(6/308) (*) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

166. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
îzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310) (*) 

168. ^- Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

169. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

171. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

172. —Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

173. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/324) (*) 

176. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/326) (*) 

178. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

179. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

180. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta 
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

181. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

182. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula 
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

183. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

184. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 

. Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

185. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

186. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği üe Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhayoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/338) (*) 
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188. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/339) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

190. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

191. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 

r 

özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

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

193. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarım ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

194. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

195. — Hakkâri Milletvekili Mikail îlçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

196. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

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

198. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen: 

lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/354) (*) 

199. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

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

202. — İzmir Milletyekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

204. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

206. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/366) (*) 

207. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi.; (6/374) 
(*) 

208. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbalkaııkk, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamıma giren kuruluşların kadrolarına 
Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

209. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) {*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kutla pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 
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211. — Trabzon Milletevkili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

213. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

214. — îzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
SicÜi Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

215. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

216. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

217. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/384) (•) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında llköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

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

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

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

222. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

223. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top^ 
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/368) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

230. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine Öğrenci almış sekine iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/396) (*). 

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

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

225. — İtsanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

226. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/371) 

227. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

228. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için abnacak tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

229. — İçel Milletvekili Çeiln Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 
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234. -*• Autalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin M#lî Eğicim Bakanından sözM soru önergesi. 
(6/400) (*) 

235. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alınan ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önsargesti. (6/402) (*) 

236. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

237. — Muğla Milletevekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

238. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

239. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, istan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

240. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

241. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

242. — Hatay Milletevekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*') 

243. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
ta ki beden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

245. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen^ 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

246. — Ordu MilletvekiH Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

247. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurlara dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri •iddialarına ilişkin Devlet Ba-: 
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

248. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

249. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar isteği dı
şında tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/417) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğ
retmen liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci alım 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/418) (*) 

251. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çan-
eri'nin, Film - San Vakfına ve düzenleyeceği festi
vale ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/420) (*) 

252. — istanbul Mületvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/395) 

. 253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, temeli atılan tesislerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/421) (*) 

254. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/423) (*) 

256. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/424) (*) 



_ 2i _. 

257. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğ-
lu'ntm, barit cevheri işleten ve üreten firmalara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 

ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve hu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkımda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

2. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı ; 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) -

3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddemin değiştirilmesine ait kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

4. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarır raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştiıniknesine dair yasa önerisi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 6. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Bkşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, Artvin MMetvekiili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra

porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S, Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 v 1976; 10 . 2 . 1977) 

X 7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'm, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Arasiı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özerin, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet ökmen ile Şükriye Tok' 
nn, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ye 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494, 2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5.4.1976) 

X 10. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım Önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
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Nâzım Inebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
komisyonlan raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 , 6 . 1976) 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (S. Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18.5 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 13. — tslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ik 
Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 8 arkadaşının. 
Islâmî ilimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonlan raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976; 22.7.1976) 

X 14. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hmarnet-
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V; 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 ., 7 . 1975; 
14 . 6 . 1976) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondüktör, hareket memuru, gardof -
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1.6.1976) 

X 16. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 1 .1977) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
ralan hakkında kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 18. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle istanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-» 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 .5 . 1976) 

X 20. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 21. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29 .6 , İ976) 

22. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Manicut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19.4.1976) 

23. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili Jlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tariûi : 
16 . 6 . 1975) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze-
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re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu, (i/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

25. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddeleri nia de 
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

26. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi tçiüm-
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

28. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

29. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
. sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sos/al 
tşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 noi maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

31. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

32. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüPün, Şer-
betçiotu Ziıaati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

33. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi. (İçtü

züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 .1976) 

34. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za 'Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

35. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 36. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3.1976) 

37. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

38. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837.sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/151; 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

39. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X40. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ye dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisti hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10 .4 .1976) 

X 41. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 4 . 1976) 

X 42, — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek-



lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 43. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

44. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

45. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3.7.1975;11.5.1976) 

46. — Hasan kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

47. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

48. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) 

X 49. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-
sine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

50. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tsbiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba-

24 — 

yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

51. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 52. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8)- (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

53. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar! (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

54. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

55. — 20 . 6 . 1973 tarih ve T 750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi :9.6.1976) 

! 57. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı-
! sim personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 

5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme-
sli ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11 .6.1976) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine datir kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihî : 11.6.1976) 

X 59. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
du* Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice dep ıem bölgelerinde yapılacak bina-
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îann Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka 
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

60. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağutma tarlühi : 22.6.1976) 

61. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
saydı îspirto ve ispirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teikifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 6 .1976) 

X 62. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayüı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

63. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
i 184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmedi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

X 64. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

65. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka

nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nol fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

66. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarilıi : 6 . 7 . 1976) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit pois memuru Mehmet Şenses 
tle şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hîz-
Tiet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

68. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

69. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

70. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet, tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

71. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llham'i Ertemin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16.9.1976) 

72. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdı özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündem* alınmışfenr.) (2/286, 
2/408) (S, Sayısı : 205 ve 205*e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 . 7 . 1976;. 11 . 11 t 1976) 



— 26 — 

X 73. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 74. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi . açılması 
hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 75. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 18 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır, (1/395) (S. Sayısı. : 400) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

X 76. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Durnluıpmar Üniversitesi kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

77. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu tekliifi, 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1976) 

78. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tarihi : 11 11 .1976) 

79. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89. 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin . değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtıma tarihi : 23 .11 .1976) 

X 80. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül ÜnlıVersitesi kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24.11 .1976) 

81. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası tekliifi (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 11 .1976) 

82. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtaa tarihi : 24.11.1976) 

83. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 84. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25. H . 1976) 

85. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25 .11 .1976) 

X 86. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 
noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7.12.1976) 

X 87. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9.12 1976) 

X 88. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihi : 13 .12.1976) 

89. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının. Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 14.12 .1976) 

90. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınımamaisı hakkımda kanun tekifi, (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17.12. 1976) 



91. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar -
sız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

92. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayıb 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (îçtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

93. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi. (îçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12. 1976) 

94. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağılıma Carini : 3 . 1 .1977) 

X 95. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşıikpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifii. (îçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4. 1 . 1977) 

96. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı :. 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 97. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağhk kurum ve kuruluşlaıramda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teklifi, (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

98. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

99. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
ssz'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır-) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

100. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

101. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanım tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

X 102. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi, (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/647) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1977) 

103. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeiiha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Ulıığ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

104. — Malatya, Merkez ilçesi, İsmetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

105. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

106. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 



107. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasemin 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 
yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu.. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

108. =— Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik haklan ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 .2 .1977) 

109. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1977) 

110. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifimin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı: 106 ve 106'ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1 . 1 1 . 1974; 14 . 2 . 1977) 

X 111. — İstanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1977) 

112. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Belediyesi) nde Kâğıthane adiyle bür ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

113. — Afyon karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve kaldırılması hakkında kanun tdkllifi, 
(İçtüzüğün- 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1977) 

114. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm,, 17 . 7 , 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1977) 

115. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 . 1977) 

,116. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

117. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

118. — Mihrali Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

119. — İbrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 ? 2 . 1977) 

120. — Celâl Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet .Komisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1977) 

121. — Ahmet Turan Gürpınar'ın, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi :'15.2.1977) 

122. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

123. — Bekir Usta'nın özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 -.. 1977) 

124. — İsmail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

X 126. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Aıtatay ve 2 arfoaıdlaşuıın, Tarım Üniversitesi kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta
rihi : 16 . 2 . 1977) 
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127. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

128. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

129. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) -(1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

130. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tekifi.; (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

131. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1977) 

132. — Metin Öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

133. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 2.1977) 

134. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 4 .' 7 . 1975; 
3 . 6 . 1976, 7 . 3 . 1977) 

135. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1977) 

X 136. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile, değişik,5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 

137. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Kastamonu Mil
letvekili Mehdi Keskin ve Sabri Keskin'in, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Aitay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/400, 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S. 
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

138. — Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Sanayii 
Müessesesinin T. Çimento Sanayi T.A.Ş. ne Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları (1/40) (S. 
Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

139. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşler-
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 
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X 140. — Nafaka yükümlülüğü konusundaki karar
ların tanınmasına ve tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/487) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 15.3.1977) 

X 141. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
nuna dair Sözleşmenin onaylanımıasınm uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Aldalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da
ğıtıma tarih; : 15 i 3 . 1977) 

142. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arkaldaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 3 ncü mladdesfein değiştiril-
mesuıne ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/725) (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1977) 

143. — Balııkesfir Milletvekilli Cinait Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi MaıUaınnı Koruma Kanununa bir 
ek madde eklenmesi hakkında kanun tekİfi. (2/642) 
(İçStüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 22.3.1977) 

144. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle

rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

145. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(1/526) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1977) 

146. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim
senmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile M ilet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 2/44; C. Se
natosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223, 223 e 
1 nci ek ve 223 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 15 . 6 . 1976, 
29 . 3 . 1977) 

147. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 93 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu. (2/810) (S. Sayısı : 522 ve 522 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 3 . 1977, 30 . 3 . 1977) 

»"*-: • 1 M » İ W B " ***-— 

(M. Meclîsi Birleşim : 75) 



Dönen, =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 522 
Toplantı : 4 

Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaPın, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve 

Anayasa Komisyonu raporu (2 /810) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine dair hazırlamış olduğum İçtüzük değişiklik 
teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

GEREKÇE 

Başka ülkelerde seçimlerin yenilenmesi ile ilgili usuller çok daha başka ve kolay işleyen demokratik esaslara 
bağlanmıştır. 

Parlamentoda seçimin öne alınmasını ve yenilenmesini isteyen partiler büyük çoğunlukta oldukları zaman, 
seçimin öne alınması ve yenilenmesi hakkında her hangi bir engel olmamalıdır. Ne vârki Millet Meclisi İçtü
züğü, seçimlerin öne alınması ve yenilenmesine ait verilen önergelerin mutlak Danışma Kurulunun görüşünün 
alınmasına bağlamıştır. Bu görüş alınmadan ilgili komisyona önergelerin gönderilmesi mümkün olamamaktadır. 
Bu usul genellikle demokratik ilkelere ters düşmektedir. 

Oysa, seçimlerin öne alınması ve yenilenmesine ait her hangi bir önergenin doğrudan Millet Meclisi Baş
kanlığınca ilgili yani Anayasa Komisyonuna havale edilmesi gerekir. Millet Meclisi İçtüzüğü hazırlanırken bu 
husus bir kanun prosedürünün gereği olarak düşünülmemiş konu Danışma Kurulunda görüş alınmaya bağlı bı
rakılmıştır. Danışma Kurulunun seçimlerin öne alınması ve yenilenmesi hakkında bir görüş ortaya koyması 
demokratik anlamda gerekli değildir. Çünkü kararı verecek olan Millet Meclisi Genel Kuruludur. Her »türlü 
tartışma ve görüş Millet Meclisi Genel Kurulunda ortaya konulabilir. O halde seçimlerin yenilenmesine dair 
önergelerin Danışma Kurulunda görüş alınmak üzere engenenmesi doğal ve geçerli bir yol sayılamaz. 

Bu nedenle 93 ncü maddede Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra ibaresi çıkarılması gerekir. Her 
hangi bir seçimi önâ alma ve yenileme önergesinin Danışma Kuruluna şevki gerekmez. İçtüzüğün 93 ncü mad
desi bu hususu sağlamak üzere yeniden düzenlenmiştir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 29 . 3 , 1977 

Esas No. : 2/810 
Karar No. : 16 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair tçtüzük teklifi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Komisyonumuza 28 . 3 . 1977 günü saat 15.30'da 
gönderilmiştir. 

Türkiye'nin bugünkü ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarına dayanılarak verilmiş erken seçim önergelerinin 
taşıdığı önem sebebiyle zorunluluk görülerek hemen Komisyonumuzun toplantıya çağırılması, Komisyon 
Başkanlığınca uygun görülmüştür. 

içtüzüğün gereği olan çağrı işlemi usulüne uygun şekilde yapılmış ve Millet Meclisi Başkanlığıyle, parti 
grup başkanlıklarına ve Komisyonumuzun sayın üyelerine yazılmıştır. Aynıca ilân tahtalarına çağrı kâğıdı 
asılmıştır. 

Tayin edilen saatte Komisyonumuzun 27 üyesi, teklif sahibi Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Mil
let Meclisi Başkanım temsilen de İdareci Üye Afyorikarahisar Milletvekili Mete Tan toplantıya katılmışlar
dır. 

Toplantının basına açık olmasına dair teklif oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Gündem okunarak 4'e karşı 23 oyla kabul edildi. 
Gündem ve Başkanlığın sunuşuna göre konunun İçtüzüğün 27 ve 37 nci maddeleri karşısındaki durumu 

etrafında açılan usul tartışması sonunda, İçtüzüğün 27 nci maddesi gereğince gündemine hakim olan Komis
yon 27 nci maddeye istinaden görüşmelerin yapılmasına karar verdi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra önerilen yeterliliğin kabulü ile maddelere geçilmesine karar 
verildi. 

1 nci maddenin görüşülmesini takiben bu konuda İstanbul Milletvekili Necdet ökmen ve arkadaşlarının 
değişiklik önergesi okunup müzakere ve kabul edildikten sonra; madde, önergedeki değişik şekliyle oylanarak 
kabul edildi. 

2 nci madde dahi aynı şekilde müzakereden sonra, Trabzon Milletvekili Hüseyin Kadri Eyüboğlu tarafın
dan verilen değişiklik önergesine uygun şekilde değiştirilerek kabul edildi. 

3 ncü madde de müzakere edilerek oylanıp kabul edildi. 
Tümü üzerinde yapılan görüşmeden sonra İçtüzük derişiklik teklifi, yapılan değişiklikler sonucu aldığı son 

şekliyle oya sunuldu ve 4 ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi. 
İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre İsparta Milletvekili Mustafa Cesur ve arkadaşları tarafından konunun 

Genel Kurulda zaman şartına bağlı olmaksızın Millet Meclisi gündeminin diğer konularına tercihan ilk sıraya 
getirilmesi ve bu hususun esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan bu raporla istenmesi 
hakkındaki önergesi okundu. Görüşmeler sonunda oylanarak 4 ret oyuna karşı çoğunlukla kabul edildi. 

İçtüzük değişiklik teklifinin Genel Kurulda ilk sıraya alınması, değişikliğin erken seçime imkân hazırlaya
cağı ve erken seçimin de memleketin sosyal, ekonomik ve siyasî hayatını düzenleme amacını güttüğü için bu 
önerge kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun Tüzük değişikliği hakkındaki müzakere ve kararlarını yukarda tespit eden bu RAPO
RUMUZ Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ankara " Urfa Malatya 

İsmail Hakkı Ketenoğlu Muhalefet şerhimi ekliyeceğim Celâl Ünver 
Abdülkadir Öncel 

Mület Meclisi (S. Sayısı : 522) 



Kâtip 
îzmir 

Remzi Özen 

Üye 
Diyarbakır 

Mahmut Uyanık 

Üye 
İsparta 

Mustafa Cesur 

Üye 
îstanıbul 

Necdet Ökmen 

Üye 
Kars 

Doğan Araslı 
Üye 

Trabzon 
Hüseyin Kadri Eyüboğlu 

Üye 
Çanakkale 

Refet Sezgin 

Üye 
Siirt 

İ dr is Arıhan 
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Üye 
Ankara 

Muhaİifim 
Cevat önder 

Üye 
Elâzığ 

Orhan Senemoğlu 

Üye 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Üye 
îstanlbul 

İlhan Özbay 

Üye 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm v 

Üye 
Uşak 

Orhan Dengiz 

Üye 
Çorum 

Muhalifim 
Yasin Hatipoğlu 

Üye 
Trabzon 

Adil Ali Cinel 

Üye 
Diyarbakır 

Bahattin Karakoç 

Üye 
Elâzığ 

Rasim Küçükel 

Üye 
îstanlbul 

Hasan Basri Akkiray 

Üye 
îstanlbul 

İhsan Toksan 

Üye 
Siirt 

M. Nebil Oktay 
' Üye 
Zonguldak 

Kemal Anadol 

Üye 
Konya 

Muhalefet Şerhimi 30.3.1977 günü 
saat : 12.00'de ekleyeceğim. 

Şener Battal 

Üye 
Adana 

Yılmaz Hocaoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 522) 



SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
UYSALTN TEKLİFİ ETTİĞİ METİN 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair teklif değiştirilmesine dair teklif 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1973 gün ve 584 Karar 
No. lu Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa 
Komisyonu raporu Genel Kurulda görüşüldükten son
ra açık oya sunulur. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük değişikliği kabulünden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük değişikliği Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1973 gün ve 584 Karar 
No. lu Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 93. — Seçimlerin yenilenmesine dair öner
geler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa 
Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bü
tün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya 
sunulur. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük değişikliği yayımı tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük değişikliği Millet Mec
lisi tarafından yürütülür. 

Millet MecM (S. Sayısı : 522) 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 522'ye 1 nci Ek 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
93 ncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu Hakkında Konya Milletvekili Şener 

Battal ve 2 Arkadaşının Karşı Oy Yazısı. (2 /810) 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'ın teklifinin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi esnasındaki muhalefetimiz ezcümle aşağıdadır. 

İÇTÜZÜK USULÜ BAKIMINDAN 
1. Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı maddesinde Başkanlık Divanının kararı olmaksızın Genel Kurulun 

toplantı saatlarmda komisyonların görüşme yapamayacakları amir hükmü vardır. Anayasa Komisyonumuz 
bugün Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı saatında toplantıya çağrılmış ve görüşme yapmaktadır. 

Bu sebepten dolayı bu toplantı keenlemyekûn hükmündedir. 
2. Millet Meclisi içtüzüğünün 37 nci maddesinde «Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, 

havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir» hükmüne rağmen Komisyonumuz 28 . 3 . 1977 
günü tahminen saat 16.00 civarında kendilerine havale edilen işbu İçtüzük 93 ncü madde tadilini 24 saat bile 
dolmadan İçtüzüğün 27 nci maddesini yanlış anlayarak davet yapmıştır. Her ne kadar toplantı için zorunluk 
hallerinde komisyon toplantısı için çağrı acele olarak mümkün ise de İçtüzüğün 37 nci maddesinin sarahati 
karşısında havalesi 48 saatlik bekleme hükmü ihlâl edilmiştir. İçtüzüğün 50 ve 53/1 maddeleri 48.00 
saatlik mecburiyeti Genel Kurulda kaldırmakta ise de İçtüzüğün 37 nci maddesi komisyonlarda 48.00 saatlik 
mecburiyeti kesin bir şekilde getirmektedir. . 

37 nci madde kesin olarak ihlâl edilmiştir. Yapılan müzakereler usulsüzdür, yok hükmündedir. 
3. Komisyon toplantısına Hükümet adına herhangi bir kamu görevlisi katılmamıştır. Bu noksalık da 

İçtüzüğün 31 nci maddesine aykırıdır. 
4. Komisyon öncelik ve ivedilik kararı almıştır bu öncelik ve ivedilik kararı 50 nci maddeye göre Danış

ma Kuruluna havale edilerek Danışma Kurulunun öncelik kararı vermesi mümkündür alınan öncelik ve 
ivedilik kararı İçtüzüğün 50 nci maddesine göre ittihaz olunmuş bir talep ve karardan ibarettir. Bunun dışında
ki öncelik ve ivedilik maddeleri komisyonda tezekkür edilmemiştir. 

ESASA MÜTAALLİK İTİRAZLARIMIZ 
1. Mezkûr teklif Anayasaya aykırıdır. 
2. Halen yürürlükte bulunan İçtüzüğün 93 ncü maddesinin Anayasa Komisyonu gerekçesinde «Alelace

le seçim kararı alınmaması için erken seçim önergelerinin Danışma Kurulunda görüşülmeden ele alınacağı 
hükmü demokrasinin istikrarı bakımından zorunlu iken mevcudu kalabalık olan grupların diğer parti grupla
rına ve partilere baskı yapabilmeleri ihtimaline yol açan teklif demokratik teamülleri zedelemektedir. 

Tabiî hâkim ve tabiî hukuk kavramı bu teklifte zedelenmektedir. Her gelen problem ve meseleyle ilgili 
olarak tüzük, kanun veya Anayasa değiştirme gibi formüller fevkalâde rejimlerin başvurdukları yoldur. Hu
kukun normal seyrini değiştirmek zorlayıcı tutumlar demokratik anlayışlara son derece aykırıdır. 

NETİCETEN USUL VE ESAS BAKIMINDAN TEKLİFİN TÜMÜNE KARŞI OLDUĞUMUZU ARZ 
EDERİZ. 

29 . 3 . 1977 

Konya Milletvekili Urfa Milletvekili Çorum Milletvekili 
Şener Battal Abdülkadir öncel Yasin Hatlboğlu 

Dönem : 4 
Toplantı : 4 




