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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, 

18 Aralık 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çakmak O rai Mavioğlu 
Divan Üyesi 

Siirt 
Jdris Arı kan 

— 340 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya

pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) . 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlinin, 
hac ibadetinin gerekleri hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın gündem dışı görüş
me talepleri vardır, kendilerine söz vereceğim. 

Sayın Kemal Tabak burada mı efendim?.. Yok. 
Tokat Milletvekili Sayın Feyzullah Değerli, hac 

farizesi ile ilgili olarak, buyurun efendim. 
Ark adaşlarım in 5 dakikayı aşmamalarını önemle 

rica ederim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Hac münasebetiyle hac ibadetinin erkânı, şekli 
üzerinde çok şeyler söylendi ve hemen her sene de' 
bu söylentiler devam eder. 

Şüphesiz, bu ibadeti yerine getirmek için her 
külfete, her zahmete (Allah için, dinî bir vazifenin 
ifası için) katlananları, bu sözler tereddüte sevk 
ederken, müslüman halkımız arasında da büyük fe
sada yol açar. 

Muhterem arkadaşlar, hac ibadeti İslâmın 5 şar
tından biridir. Bunun kendisine has şartları vardır. 
Her iş, her ibadet, şartlarını bulmadığı takdirde va
cip olmadığı gibi, şartsız yerine getirilen vazifeler 
de, vazife yapılmış sayılmaz. Nedense memleketi
mizde, bu mevzuun her sene ortaya atıldığını söy
ledim. Bir kısım çevreler, döviz gidiyor bahanesiyle 
bu -yönde söz söylemek istediler. Bir kısmı, hattâ 
1968 - 1969 senelerinde (Biliriz, içinde bulunduk), sah
te raporlar icat ederek «Kolera vardır» diye zama
nın iktidarlarını yanıltmak suretiyle, bu kapıları ka

pamaya çalışanlar olmuştur. Bu sene de kurban me
selesi öne alınmıştır. Cumhuriyet Senatosunda da bu 
konu tartışılmıştır. 

Arkadaşlar, hacca giden kişi elbette bunun en gü
zelini, en iyisini yapmak için, en mükemmelini ifa 
etmek için gider. Bunun da yolu, hacı namzedinin 
inandığı din ve yapacağı vazife neyi icap ettiriyorsa, 
onu, yapmakla mümkün olur. Bu sebeple, hacca gi
den kişi kurbanını kesecektir. «İsraf oluyor kesme
sin, burada kessin» gibi sözler mesnetsizdir. Hacca 
giden kişilerin kestikleri kurban, burada üzerine 
kurban vacip olan kişilerin kestiği kurban değildir; 
yaptığı hac ile alâkalı olan kurbandır. Memleketin-
deyken kendisine kurban vacip olan kişi, sefere çık
tığı zaman, bu kurban kendisinden zaten düşer. Hac
ca giden kişi (Fıkıh lisanıyîe) Haccı Kırana, Haccı Te-
mettüa niyet ettiyse - ki, daima dışarıdan gidenler 
bu şekildeki hacca niyet ederler (Haccın nevileri 
vardır) bunlara, Haccı Temetüa niyet eden, bunu ye
rine getiren kişiye kurban kesmek vacip olur. Bir 
tane kesmek vacip olur. Haccı Kıran'a niyet eden 
kişiye iki tane kurban kesmek vacip olur. Eğer bu 
hacı, bu kurbanını orada kesmezse, hac vazifesi 
eksiktir. Binaenaleyh, bu eksikliği tamamlamak için 
orada onu kesiyor. İhramdan çıkamaz. Yani burada 
keserse, orada kesmezse diye burada bize vacip 
olan kurban değildir o. Orası ile alâkalı... (C. H. P. 
arka sıralarından «dua dua» sesleri) 

FEYZULLAH DEĞERLÎ (Devamla) — Bir de
fa sizin bu hususta sizin kanadınızda liyakatli ehli
yetli olan kişinin olduğuna inanmıyorum. 

— 341 — 
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BAŞKAN — Rica ederim Sayın Değerli, siz de
vam ediniz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Binaen
aleyh, şimdi arkadaşlar Müslüman olan böyle konu
şur. Müslüman olan... 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sana mı ve
rilmiştir Müslümanlık sadece?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, bir hu
susta fikrini söylüyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Ben Müs
lüman olarak kabul ediyorum sizi. Ama siz benim 
ilmen, fikren söylediğime niye itiraz ediyorsunuz? 
Ne yaparsanız yapın, bizim yaptığımız dinî vecibe
ler, müslümanların yaptığı hac vazifeleri kendinizi 
parçalarsanız da yapılacak bu yollar kapanmayacak
tır. Burada söz sahibi siz değilsiniz. Bu hususta söz 
sahibi Allah'tır. Onun kitabı Kur'andır. (A. P., D. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) Ne tebdil edebilir
siniz, ne tağyir edebilirsiniz. Ne eksiltir, ne de faz-
lalaştırabilirsiniz. Çünkü bu hak size verilmemiştir. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Burası Mil
let Meclisidir, böyle konuşulmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ölçen, bir husus
ta fikrini söylüyor, müdahale etmeyin efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Beyler 
bu hususta sizin de halk dediğiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan 10 dakika oldu. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Burası 
Millet Meclisidir, %98'inin Müslüman olduğu mem
leketin Meclisidir. Bunu biz konuşacağız burada, siz 
konuşmayacaksınız tabiî... 

BAŞKAN — Sayın Değerli vaktiniz doldu, lüt
fen tamamlayınız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu se
beple muhterem arkadaşlar, herkesin, bilhassa Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımın halk... Halk... de
diklerinin içinde % 99'u Müslüman olan halk yok 
mu, ondan bahsediyorum. İşte o inanan halk içe
risinden gidiyorlar hacca. Sizin kabul ettiğiniz 
halktan gidiyorlar. Eğer Müslüman olarak kabul 
ediyorsanız, o sizin de kabul ettiğiniz halktır. O hal
kın nasıl yolunu, elektriğini savunuyorsan yapaca
ğı ibadeti de savunacaksın. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın efendim, sü
reniz doldu, 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Öyleyse, 
< bu gibi sözler hem memleketimize, hem de mille-
| timize hayır getirmez. Vatandaşlarımızın layiklik 

çerçevesi içerisinde yapacağı ibadetlere saygılı ola-
I hm, onların en güzel şekilde yapmasını temine çah-
i 
' şalım, ve onların ihtiyacını gayet isabetli şekilde 
j tespit edip, nasıl yapacaklarını da söyleyelim. Bina-
• enaleyh bilmediğimiz, yahutta gayri maksatlı ola-
! rak söylense de bazı sözler hem halkımızı, hem de 
j Müslüman olan vatandaşlarımızı fesada sevk edi-
! yor, kahve ocaklarına kadar bu tartışma konusu 
| oluyor. Bakın bu gibi yersiz beyanlar... 
i 
| BAŞKAN — Sayın Değerli, süreniz doldu lüt-
; fen bağlayınız. 
| FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Arka-
I daşlarım, diyebilirim ki, ne Cumhuriyet Senatosu, ne 
, de Büyük Millet Meclisi (Ben bu konu Cumhuriyet 
| Senatosunda ele alındığı için burada da almış bu

lunuyorum) buralar aslında bunun yeri değildir. 
; Yani, bizim meclislerimiz, «Hacca nasıl gidilir, kur-
| ban nasıl kesilir» bunu ne söyleyebilir, ne söyletebi-
; lir, ne de bu hususta fikir beyan edebilir. Çünkü 
, bu hususta fikir meclislere verilmemiştir. Hem lâ-
| yiklik prensibine göre, hem de daha adını koyama-
; dığımız, bir Suudî Arabistan'a gittiğimiz zaman... 

I BAŞKAN — Rica ederim Sayın Değerli, süreniz 
i doldu. 
j FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Suudî 
• Arabistan'a gittiğimiz zaman, «Siz Müslüman de-
| ğilmisiniz? Bir Meclisin çatısı altında nasıl «Kurban 
. böyle kesilir, kurban böyle kesilmez» diyebiliyorsu-

nuz? Bunu nasıl tartışıyorsunuz?..» 

i BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli, sü
reniz bitti efendim. 

! FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu yo-
i la devam edenlerin en iyi şekilde devam etmesini 
i Cenabı Haktan diliyoruz. Memleketimize fesat sa-
• çan, maksatlı konuşmalarla dinî vecibe ve vazifele-

ri ifsat eden arkadaşların saygılı olmalarını temen
ni ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

i Muhterem arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. 
(A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar) 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
i 

2. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğ-
; lu'nun, çay üreticisinin çeşitli sorunları ve alınması 
: gereken tedbirler hakkında gündem dışı konuşma-
i sı. 
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BAŞKAN — Sayın Osman Karaosmanoğlu, çay 
konusu ile ilgili olarak, buyurunuz efendim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygı değer üyele
ri; 

Doğu Karadenizde beş ilin sahil şeridinde 410 
bin aileyi yakından ilgilendiren çok mühim bir 
konuyu dile getireceğim. Benim konuşmam kur
banla veya hacla pek alakalı olmayacak, beni ba
ğışlasınlar. 

Yaş yaprak alımı 1,5 ay önce tüketildiği halde 
onuncu ay paraları ile, Mayıs ayının kontenjan faz
lası paraları halen ödenmemiştir. Çay - Kur depo
larında 1 milyar liranın çok üstünde değerde kuru 
çay stoku bulunmasına rağmen halen bunun satı
şında anormallikler vardır. Esasen üretilip kuru
tulan çay miktarı Türkiye'nin ihtiyacının bir hayli 
üstünde olmasına ve bunun yüzde 17'sinin dış pazar
larda değerlendirilmesi gerektiğine rağmen, halen 
Türkiye'nin piyasasında çay bulunmamaktadır. 

Dışta pazarlamaktan vazgeçtik, çeşitli illeri
mizde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimiz
de, örneğin; İstanbul - Ankara güzergâhında olan 
Düzce'de kuru çay yoktur. 

Yabancı ülkelerden usulsüzlüklerin, kanunsuz
lukların himayesinde kaçak çayın yurdumuza soku
larak satılmak istendiği malûmdur. Ve bunları da 
her zaman Amerikan pazarlarının koridorlarında 
görüyor, duyuyor, öğreniyor ve üzülüyoruz. Ne ar
zulanmadık bir kadercilik oyunudur bu, ve ne şart
larla oynanan basit ekonomik oyundur ki, 1 milyar 
liralıktan daha büyük bir stoku bulunmasına rağ
men Türkiye'nin doğusunda, Güneydoğusunda, An
kara ve istanbul güzergâhının üzerinde kuru çay 
bulunmamaktadır. 

Doğu Karadeniz'in bahtsız, sarp toprakları kadast
ro görmemiştir. Çay sahası envanteri ile, hakikî dekar 
başına alınacak çay miktarım saptamak üzere konan 
450 kilogramlık baraj yüzünden, çay sahalarını nok
san yazdıranlarla, ufacık tarlalarında tüm gücü ile 
verimli mahsul alan 21 bin küsur aile aylardır para
sızlıkla kaderine, Çay - Kur'a ve Devlete küsmekte
dir. 

Halkın şikâyeti vardır, ben bunu dile getirmeye 
çalışıyorum sayın efendiler... 

Barajı aşan toprak sahalarının toprak ekolojik ve 
kadastro çalışmaları devam ettirilmek istenmektedir. 
Bendeniz eski bir arazi adamı olarak bu çalışmaların 

yıllar boyu tüketilemeyeceğine inanıyorum. Eski Te
kel Bakanı Sayın Türkmenoğlu görevinin son günle
rine yakın zamanlarında bununla ilgili olarak emir 
buyurmuşlardı ama ne yazık ki, hükümet değişikliği 
yüzünden bu emir tatbik edilmedi, halen ölçülmeye, 
hesaplanmaya devam edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, çay yaprağını satın al
dığı, kurutup paketlediği halde, parasını ödememe ey
lemi ile Çay - Kur yasal bir çelişki içerisindedir. Ben
deniz Sayın Başbakana bu hususu biraz önce kuliste 
arz ettim, esasen bu konuşmamı Sayın Başkanlıktan 
iki gün önce istirham etmiş ve Sayın Başbakanı da 
o zaman görebilme imkânım olmamıştı. Ama Sayın 
Başbakanın yakın ilgisinden sonra benim bu konuş
mam belki de lüzumsuz kalacaktır. 

Ecevit Hükümeti henüz üç aylıkken isabetli, «28 
Nisan kararı» ile 9 yıldan beri yaş çay yaprağının ta
ban fiyatına yapılmış olan zammın toplamından 25 
kuruş daha fazlasını yapmak suretiyle taban fiyat 
politikasına saygısını, işçinin, köylünün emeğine olan 
itibarım bir kere daha perçinlemiştir. (A. P. sıraların
dan, «Nerede o nerede» sesleri.) 

Bu yıl 1973 yılına oranla Çay - Kur müstahsiline 
430 milyon lira daha fazla para ödenmesi için gere
ken evraklarını hazırlamış olmasına rağmen, ödeme 
imkân ve olanakları yanlış bir hesap hatasından veya 
yöntemin yanlış saptanmasından ötürü çay mıntıkası 
insanı dargındır ve küskündür. 

Sayın milletvekilleri, başarılı bir ilim adamı oldu
ğu, inanılır kaynaklarca israren söylenen Sayın Tekel 
Bakanı Doçent Tuncer'in aşağıdaki hususlara çareler 
bulup, bana da yazılı olarak bildireceğine itimat edi
yorum. Çay - Kur büyük' bir para sıkıntısı içerisinde
dir. Maliye Bakanlığı çay için kabul edilen devlet 
sübvansiyonunu, kuruma olan borcunu ödememiş
tir. Para bakanlığı bu hatasını kesinkes tashih etmeli 
ve çayı satıp parasını kasasına dolduran Tekel Genel 
Müdürlüğü eh seri usulle, özel ulakla Çaykur'u finan
se etmeli, bizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmalıdır. 

Halen ödenmemiş olan onuncu ay yaş yaprak pa
ralarının kurban kesme, yılbaşı ve bayram harcama
larına yetişecek süratte bu hafta içerisinde ulaştırıl
masını sayın hükümetten istirham edeceğim. Çeşitli 
fabrikalar muhasebelerinde bordrolar hazırlanmıştır. 

Paranın çok lâzım olduğu zamanki değeri, banka
da saklanacağı zamanki değerinden birkaç kere daha 
fazladır derim. 

Kuru çayın- 1975 yılından itibaren, gerek yurt içi 
ve gerek yurt dışında pazarlanması, başarısız olan 
Tekel'den alınmalı ve başarılı olacağını tahmin etti-
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ğimiz Çaykur Genel Müdürlüğüne devredilmeli, bu
nun için kuruma yeter olanaklar sağlanmalıdır. 

Hopa'da, Ardeşen'de, Tirebolu'da kurutulan çay, 
çuvallar içerisinde, lüzumsuz rizikolarla, kamyonlarla 
İstanbul ve Ankara'ya taşınarak buralarda paketlen
mektedir. Lüzumsuz rizikolarla dedim, zira en müte-
vazi kamyonun üstündeki çayın bedeli 400 bin lira 
civarındadır. Çay kamyonları bazan yolunu şaşırmak
ta ve yanlış istikametlere giderek çay karaborsaya 
intikal etmektedir. 

Dekar başına 450 kilogramlık kontenjan fazlası 
çay, kurumca tesellüm edilmiş, kurutulmuş ve paket
lenmiştir. Bugün 21 bin küsur aile bu paranın derhal 
ödenmesi için sabırsızlıkla beklemektedir. 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Bu zamana kadar 
niye vermediniz? 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, süreniz dol
du efendim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Bunun bir kısmı Sayın Tekel Bakanı Türkmenoğ
lu'nun son günlerinde ödeniyordu. Yeni Hükümetin 
intikal devresinde pek çok mühim mesele ile meşgul 
olduğu için imkân bulamamıştır. (A. P. sıralarından 
«Şimdiye kadar neredeydin?» sesleri) 

Hükümet buhranından bu yana, aylarca sürdürü-
legelen üretici - idareci kavgasının bitmesini istiyor
sak, istirham ediyorum, çay köylüsünün borcunu öde
yelim. Parasal güçlülük mutluluğun da, huzurun da 
esası ise, çaycıya olan borcumuzu ödeyelim. 

Çay insanı parasızlıktan kıvranmaktadır. Arda-
hanlıya, Karslıya, Erzurumluya, tspirliye, işçiye, 
kooperatiflere borcu vardır. Bütün varlığını, ekono
mik yapısını ufacık çay yaprağının arkasında sakla
yan Doğu - Karadenizin insanının bu derdine çare 
bulmasını, bu küskün ve suskun halinden kurtarıl
masını sayın hükümetten rica ediyorum. Yaş yaprak 
paralarının en seri usullerle ödenmesini Sayın Başba
kandan, (Burada yoklar zannediyorum) Sayın Tekel 
Bakanından istirham ediyorum. 

Hepinizi yürek dolusu saygılarla selâmlıyorum. 
Çok sağ olun, çok var olun. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosman
oğlu. 

3. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, pamuk 
mahsulüne uygulanan fiyat ve alım politikasının yan
lışlıkları ve pamuk piyasası hakkında gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Pamuk sorunu ve piyasasiyle ilgili 
olarak Sayın Rasim Gürspy, buyurun efendim. 

RASÎM GÜRSOY (tçel) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

1974 yılı ülkemizin genellikle çiftçilerimiz için 
özellikle talihsiz bir yıl olmuştur. Hükümetin 
uyguladığı pamuk taban fiyat politikası bilhas
sa Çukurova çiftçisini çok zor duruma sokmuş
tur. Hükümetin C. H. P. kanadı, zaman zaman ver
dikleri beyanatlarda pamuk taban fiyatının 10 liranın 
üzerinde tutulacağını söylemişlerdi. Aslında kütlü ta
ban fiyatı 10 liranın çok üstünde olmalıydı. Çünkü 
maliyet geçen yıla oranla büyük artış göstermiştir. 
Çiftçi 1973 yılında 1 kilo kütlüyü 10 liranın üzerinde 
satmıştı. Akaryakıtın % 150 oranında zam görmesi, 
yedek parça, sulama fiyatlarındaki artış, işçi ücretle
rindeki yükselme ve mücadele ilâçlarının karaborsa
dan teminindeki artışlar, pamuğun maliyetinin yük
selmesine sebebolmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 1973 senesinde 
10 liradan satılan kutlunun 1974'te çiftçiye maliyeti 
en az bir misli daha pahalıya mal olmuştur. 1974 yı
lında pamuk taban fiyatı tespit edilirken, çiftçi, yük
selen maliyet fiyatlarının nazara alınarak bir taban 
fiyat tespit edileceğini umuyordu. Çiftçi halktan ya
na olduğunu söyleyen bir hükümetin işbaşında ol
duğuna da inanmak istiyordu. Böyle bir hükümetin 
taban fiyat politikasının çiftçi lehine olacağı da, Hü
kümet tarafından defalarca beyan edilmişti. 

Sayın milletvekilleri, çiftçinin beklediği yüksek 
taban fiyat politikasına bağlanan ümitler, kutlunun 
7 lira avansla alınacağının ilân edilmesiyle yok olu
yor ve çiftçi kaderiyle bir kez daha başbaşa bırakılı
yordu. Böylece, hükümet pamuk taban fiyatlarını, bir 
evvelkine oranla artırmak şöyle dursun, 1973'teki 10 
liralık fiyatı, 1974'te 760 kuruş olarak, >% 25 nispe
tinde daha eksik olarak tespit ve ilân ediyordu. Hükü
metin tespit ettiği 760 kuruşluk fiyat ise, birinci ka
lite küflüye aitti. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet pamukta yanlış 
politika uygulamış, iç ve dış pazarlar dikkatten uzak 
tutulmuştur. Dışarıya ihracedilen iplik, bez ve basma 
gibi pamuktan mamul maddelere tanınan vergi iade
sini uzun süre kaldırmış olması sebebiyle, tüccar ve 
sanayiciler pamuk piyasasına girememişlerdir. Böy
lece pamuğun tek alıcısı, Çuko - Birlik olarak piya
sada kalmıştır. Bu birliğe ortak olan çiftçiler malını 
satabilmek için kilometrelerce uzayan kuyruklarda 
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8 - 1 0 gün bekleyerek bir araba kütlü satabilmişler-
dir. Çukurova için hükümetin tespit ettiği 760 kuruş
luk fiyat pamukta 18 lira 24 kuruşa tekabül etmekte
dir. Dünya piyasası değeri ise 14 liradır. Aradaki açık 
4 liradır. Çuko - Birliğin memur, müstahdem mas
rafları dışında, partizan idarenin 3 500 lira ödettiği 
Mümtaz Soysal ve emsali yüzlerce militana da üreti
ciler sırtından ödemeler yapılması, maliyeti haliyle 
yükseltmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer önemli husus da 
şudur : Bugün Adana, Hatay ve Tarsus'ta bir kilo pa
muk 1 1 - 1 2 liradan piyasada satılmaktadır. Sebebi; 
tek alıcı Çuko - Birliğe, ortak olmadığı için mal ve
remeyenlerdir veya ortak olsa bile tüm malını satmak 
imkânını bulamayan çiftçilerin bir kısım malını dışa
rıda çırçırlatmak suretiyle paraya tahvil etmek ıste-
melerindendir. 

Görülüyor ki, Çuko - Birliğin 18 lira 24 kuruşa 
mal ettiği pamuk serbest piyasada 11 - 12 liradan sa
tılır hale gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, pamuk ihracatımız te
mel mahsullerin en önemlisidir. 1 milyar 317 milyon 
dolarlık ihracatın içinde pamuk 300 milyon dolarlık 
bir yekûn tutmaktadır. Böyle önemli bir ihraç malın
da hükümet daha başlangıçta hatalı politika takibet-
miş ve pamuk müstahsilini perişan etmiştir. 

Taban fiyat ilân edildiğinde dünya pamuk piyasa
sında bir kilo kütlü 650 kuruştu, 10 liradan fiyat ve
rilse arada 350 kuruş bir açık bulunacaktı. Hükümet 
bu yola gitmemiş, kooperatifler kanaliyle mal alma
ya kalkışmış, onun da tamamını alamamıştır. Birlik
ler eliyle aldığı mallarda, kilo başına Hazinenin 6 li
ra üzerinde bir zararına sebep olmuştur. Böyle ol
masaydı dış pazarlar elimizden gitmemiş, döviz rezer-

1. — Vefat eden Niğde Milletvekili Mehmet Bı-
yık'ın hatırası için saygı duruşunda bulunulmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/311) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, sı-
rasıyle okutacağım. 

Genel Kurula 
Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Bıyık geçirdiği 

tren kazası sonucu 13 . 12 . 1974 tarihinde vefat 
etmiştir. Kendilerine Tanrıdan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dilerim. 

vimiz artmış olacaktı, çiftçi 12 liradan pamuk sat 
ma durumuna düşmeyecekti ve tekstil sanayiindeki 
işsizlik ve tıkanıklık olmayacaktı. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen Sa
yın Gürsoy. 

RASlM GÜRSOY (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

c/c 50'si İş Bankası, geri kalan kısmı Sümerbanka 
ait, Sümerbankm iştirakiyle kurulan 50 000 iğlik, kı
sa adı Melsa olan bir fabrika, her şeyi tamam olma 
sına rağmen sahiplerince çalıştırılmıyor. Sebep; TEK-
SİF'teki kriz. Fabrikada 1 500 işçiye iş temin edi
lecekti... îşte pamuk politikasının yanlışlığına taze 
bir örnek. 

Değerli arkadaşlarım, son. olarak, halktan yana 
hükümetin çok enteresan olan bir icraatından bah
sedeceğim. 

Urfa'nın Suruç ilçesinde bir pamuk alım koope
ratifi var. Bu kooperatif Tarsus'a naklediliyor bey
ler. Suruç'lu çiftçilere : «Pamuğu Tarsus'a götürün, 
Tarsus'taki kooperatife satınız» deniyor. 14 tarihli 
Yeni Asır Gazetesinde, Suriye'den yurdumuza - Hü
kümetin bu mevzuda -bilhassa dikkatini çekmek is 
tiyorum - kaçak pamuk geldiği ve satıldığı hakkında. 
neşriyat da bunu doğruluyor. 

Suruç'tan vatandaş Tarsus'a pamuk getirecek 
Tarsus'da pamuk satacak. Arkadaşlarım aslında bu 
aracı ve tefeci imal ederek dış pazarlardan ucuz pa 
muk getirip iç pazarlarda kooperatife satmak iste 
yen açıkgözler tarafından ihdas edilen bir usuldür 
Hükümetin kısa zamanda TEKSİF'deki krize çaK 
bulmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (A.P. sıralarından al 
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genei 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Aramızdan ebediyen ayrılan arka
daşımız Sayın Mehmet Bıyık'ın hatırasını tazim için, 
bir dakikalık saygı duruşunu rica ederim. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Allah rahmet ey

lesin. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 



M. Meclisi B : 19 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Zeyyat Bay kara'nın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/308) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, sırasıyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me
lih Esembel'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat 
Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı İlhami Sancar'a, İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/307) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma Ba
kanı llhami Sancar'ın dönüşüne kadar; Millî Sa
vunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Mukadder Öz
tekin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenmiş suç
lardan dolayı düzenlenmiş olan, yasama dokunul
mazlıkları ile ilgili dosyaların geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/310) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptan
ması amacıyle bir Meclis Araştırması açılması öner
gesi (10/11) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi 
vardır, takdim ediyorum. 

18 . 12 . 1974 O : 1 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 22 . 1 1 . 1974 tarihli ve 1443/13405 sayılı 
yazınız. 

7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenen suçlardan do
layı düzenlenmiş olan yasama dokunulmazlıkları ile 
ilgili dosyaların, 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca in
celeme yapılabilmesi için iadesine dair Adalet Bakan
lığından alınan 11 .12.1974 tarihli ve 45754 sayılı ya
zının sureti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ord. Prof Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

BAŞKAN — Ekindeki Adalet Bakanlığı tezkere
sini de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îlgi : Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 26 . 11 . 1974 

gün ve 6/2-8850 sayılı yazı : 

İlgideki yazıların ekinde Millet Meclisi Başkanlı
ğından alınan, Genel Sekreterlik ifadeli, 22.11 .1974 
gün ve 1443-13405-sayılı yazıda; yasama dokunul-
mazlıklarıyle ilgili tüm dosyaların 1803 sayılı Af Ka
nunu yönünden adlî mercilerce tetkik edilmek üze
re geri istenilmesi talep edilmiştir. 

Bu itibarla, 7 . 2 . 1974 tarihine kadar işlenen 
suçlardan dolayı tanzim edilmiş bulunan, milletve
killerinin yasama dokunulmazlıkları ile ilgili evrakın, 
1803 sayılı Af Kanunu yönünden tetkik ettirilmek 
üzere iadesi gerekmektedir. 

Gereği arz olunur. 
Hayri Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 

I BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya nüfusunun hızlı aratışı, sanayileşmiş ülke

lerde hayat standardının yükselmesi ve besin maddesi 
tüketiminin yükselmiş bulunması gibi çeşitli nedenler
le, açlık tehlikesinin arttığı, yer yer milyonlarca in
sanın ölümüne sebep olan açlığı önlemek için, Ro-
ma'da uluslararası bir kongrenin toplandığı bilin
mektedir. 
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Daha önce 1963 yılında Washington'da ve 1970 
yılında Lahey'de toplanan birinci ve ikinci Dünya Gı
da Kongrelerinde sonuç alınamamış, Bükreş'te yapı
lan .«Dünya nüfus kongresi» karar alamadan dağıldı
ğı için, nüfus artışını sınırlamanın bugün de mümkün 
olamayacağı anlaşılmıştır.. 

Hem hızlı nüfus artışının, hemde besin darlığının, 
etkisi altında bulunan ekmeklik buğday, yemeklik yağ 
gibi temel besin maddelerini yabandan ithal eden bir 
toplum haline gelen Türkiye'de, toplumun gereği gibi 
beslenmesini sağlama yükümlülüğünün, Anayasanın 
52 nci maddesi uyarınca Devletin görevi cümlesinden 
olduğu hatırlanacak olursa, konuya eğilme zamanının 
geldiği ve hatta geciktiği sonucuna varılmaktadır. 

İki süper devletin çekişmeli bir ortamda buğday 
stoklarını giderek artırmaları, A.B.D. Başkanının Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda besin maddelerinin 
bundan böyle politik ve ekonomik bir silâh olarak 
kullanılacağını açıklamış bulunması ve bu uygulama
nın başlatıldığını gösteren belirtiler dikkatle izleme
miz gereken gelişmelerdir. Bundan sonraki dönemde 
besin açıklarımızı kapamak ve halkın yiyecek ihtiya
cını dışardan karşılamak, bazı politik ve ekonomik 
güçlükleri de beraberinde getirecek, kolayca mümkün 
olamayacaktır. Beslenme uzmanlarının, konuyla ilgi
li kuruluşların, basında çıkan yazı ve demeçleri ülke
mizin gizli açlık dönemini geride bırakarak yalın aç
lık dönemine girmek üzere olduğunu göstermektedir. 

Ancak iddiaların birbirini tutmadığı ve bunlar 
arasında büyük çelişkilerin mevcudiyeti görülmekte
dir. Örneğin; İzmir Ziraat Odasında yapılan bir top
lantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başka
nı gelecek yıl 4 milyon tonluk bir buğday açığı ile 
karşı karşıya kalacağımızı iddia ederken (Demokrat 
İzmir, 23 Kasım 1974) bundan birkaç gün sonra ba
sına açıklamada bulunan Ege Bölgesi Fırın İşverenler 
Sendikası Başkanı, Ülkemizin ilerde bir sıkıntıyla 
karşılaşmasının söz konusu olmadığını buğday ihtiya
cımızın kendi üretimimizle karşılanacağını söylemek
tedir. (Ekonomi Politika, 27 Kasım 1974) 

B) TEZKERELER VE 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
(6/159) numaralı sözlü soru önergesinin geri veril
mesine dair önergesi (6/159, 4/40). 

BAŞKAN — Geri almaya dair bir önerge var
dır, okutuyorum. 

I Bilim adamları, uzmanlar ve bu konu ile ilgili 
kuruluşların yetkilileri arasında tartışmalarda zıtlaş-

I malarla devam etmekte, bunların bir kısmı halkımı-
I zın yalnız tahıl ve bir miktar fasulye ile gerektiği şe

kilde beslenebileceğini ifade ederken, başka bir grup 
I et üretiminin arttırılması ve halka bol miktarda et 
I yedirmenin gerekli olduğu tezini savunmaktadırlar. 

1 Anayasanın 52 nci maddesiyle devlete verilmiş o-
lan bir görevin lâyıkıyle yapılıp yapılmadığı ve Tür
kiye'de açlık olup olmadığı, eğer varsa alınacak ted
birlerin nelerden ibaret bulunduğu bilinmesi ge
reken bir konu haline gelmiştir. 

Kamuoyundaki «Açlık korkusu»nu yenmek ve 
i sosyal güvenliği hiç değilse beslenme düzeyinde sağ

layabilmek için durumu bilmemiz, kamuoyuna da 
açıklamamız gerekmektedir. 

! Tarım - Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının kurul-
I muş olmasına rağmen isim değişikliğinden ileri bir 

fonksiyon gösterememiş olması, toplumun beslenme 
I konusundaki endişelerini giderememiştir. 

I Bütün bu karışıklığın giderilmesi, Türkiye'de aç-
1 lık olup olmadığının tespiti, besin ve beslenme bakı

mından sıkıntılarımız varsa bunların neden ibaret ol-
I duğu, alınacak tedbirlerin ayrıntılı bir şekilde saptan

ması için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
I Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ve teklif 
j ederiz. 

1. Süleyman Mutlu (Afyon Milletvekili) 
I 2. Vehbi Meşhur (Amasya Milletvekili) 

3. Etem Eken (Çorum Milletvekili) 
4. Ömer Kahraman (Tekirdağ Milletvekili) 
5. Kasım Parlar (Çorum Milletvekili) 
6. Fikret Övet (Sinop Milletvekili) 
7. Mehmet Emekli (Bursa Milletvekili) 
8. M. Zeki Tekiner (Nevşehir Milletvekili) 

I 9. Hüseyin Kadri Eyüboğlu (Trabzon Milletvekili) 
10. Yusuf Öztürkmen (Gaziantep Milletvekili) 
11. Hikmet Baloğlu (İçel Milletvekili) 

I BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre gündemdeki ye-
I rini alacak ve sırasında görüşülecektir. 

ÖNERGELER (Devam) 

I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Dışişleri Bakanından sözlü olarak cevaplandırıl-

j ması için vermiş bulunduğum, «Dışişleri Bakanlığı 

Genel Sekreterinin yabancı asıllı kadınla evlenmesine 
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dair» sözlü sorumun, istediğim bilgiyi elde ettiğimden, 
geri verilmesini rica ederim. Saygılarımla. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
6. — 1779 numaralı, Bazı Orman Suçlarının Affı

na ye Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının 
Düşürülmesine Dair Kanunun bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (31309) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu vardır. 
Sayın arkadaşlarım, bazı orman suçlarının affına 

ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 
Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı 
Kanun, 10 Temmuz 1973 tarihinde bir defa daha gö
rüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiş
ti-

Başkanlık, ikinci kez geri göndermenin Anayasa 
muvacehesinde mümkün olup olmadığı hususunda 
tereddüde düştüğünden, Danışma Kurulunun ve Baş
kanlık Divanının da görüşünü almak suretiyle konu 
hakkında Anayasa Komisyonundan mütalâa isten
miştir. Gerek Anayasa Komisyonundan alınan müta
laa ve gerekse Danışma Kurulu ile Başkanlık Diva
nında yapılan istişareler, Cumhurbaşkanlığının ikinci 
kez geri gönderme yetkisinin bulunmadığı noktasın
da birleşmiştir. Bu durumda, sözü geçen kanunun ya
yınlanması için Cumhurbaşkanlığına tekrar sunulma
sı gerekmekte ise de; 1803 numaralı Cumhuriyetin 
50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı 
Hakkındaki Kanun muvacehesinde, yayınına gerek 
olup olmadığının tespit edilip karara bağlanması ama
cı yle dosyanın evvelce görüşülmüş olduğu Adalet Ko
misyonuna havalesi uygun bulunmuştur. 

Bu şekilde işlem yapılmak üzere, geri gönderme
ye dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 Haziran 1973 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 8124 - 61119 sayılı yazınız. 

Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan 22 Şubat 1972 tarih ve 1542 sayılı Kanun, 4 
Mart 1972 tarih ve 4 - 231 sayılı yazımıza ilişik ge
rekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesine istinaden bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilmiş idi. 

Aynı konuyu düzenleyen 26 Haziran 1973 tarih 
ve 1779 sayılı Kanun : 

a) Birinci maddesi (A) fıkrası birinci cümlesin
de; 1542 sayılı kanunda (1 Ağustos 1971) olarak 
saptanmış olan kapsam tarihini (18 Haziran 1973) 
olarak genişletmiş bulunması, 

b) Aynı madde (C) fıkrasında, evvelce 6831 sa
yılı Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri 
ile sınırlandırılmış olan idare şahsî haklarını (Orman 
idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî hakları) 
olarak değiştirmesi, 

c) 1542 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde «Ti
carethane sahibi olsun veya olmasın haşeb madde 
ticaretiyle iştigal edenler bu kanun hükümlerinden 
faydalanamazlar» hükmü mevcut iken bu defa çı
kartılmış ve dolayısıyle bu gibilerin de kanun kap
samına alınmış olması, 

Bakımlarından, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen bir kanun, yeni değişiklikler yapılarak 
kabul edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 93 ncü maddesi son cümlesi hük
mü dışında mütalâa olunarak yapılan incelemede .7 

1779 sayılı Kanun, bu değişik hükümlerle Ana
yasanın 131 nci maddesinin teminatı altında bulunan 
ormanlarımızın korunması ve ormana zarar verebi
lecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeye
ceği ilkelerine aykırı nitelikte görülmesi itibariyle 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi 
gereğince, bir daha görüşülmek üzere geri gönderil
miştir. ' 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arka-

daşımın, Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait 
DC-10-10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında 
alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların in
celenmesi hakkında kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonunun görev süresinin üç ay daha uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı önergesi. (10/6, 4/41) 

BAŞKAN — 10/6 Numaralı Araştırma Komis
yonu Başkanının süre uzatmaya dair bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının; 
Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında alındığı-

318 — 
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nın ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelen
mesi için Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi, 18 . 4 . 1974 
tarihli 68 nci Birleşimde görüşülerek kabul edilmiş, 
20 . 5 . 1974 tarih ve 80 nci Birleşimde Komisyon 
teşekkül etmiş olup çalışmalarına başlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet* Meclisinin tatile girmesi 
nedeniyle çalışmalarını tamamlayamayan Komisyonu
muzun 18 . 12 . 1974 tarihinde sona erecek olan gö-

1. — Bütçe Karma Komisyonu'nun kuruluş biçi
mi hakkında siyasî parti grupları ve Hükümetin gö
rüşleri üzerinde Genel Kurulda görüşme açılarak ka
rara bağlanmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oku
tuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 27 
Danışma Kurulunun 17 . 12 . 1974 tarihli top

lantısında; Bütçe - Plan Karma Komisyonunun ku
ruluş biçimi üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, 
siyasî parti grupları ve Hükümet aşağıdaki görüşle
ri belirtmişlerdir. 

Bu konuda Genel Kurulda görüşme açılması ve 
karara bağlanması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

1. — İstifa etmiş olan bir Hükümetin 94 ncü 
madde çerçevesinde 126 nci maddede öngörülen,yıl* 
lık bütçesinin görüşülmesinin mümkün olabileceği 
kanısında değiliz. 

Bu nedenle 94 ncü maddenin 1 nci fıkrasına gö
re sevk edilmiş olan bütçenin, 2 nci fıkraya göre 
kurulabilecek bir komisyonda görüşülmesi isabetli 
değildir. 

Bu koşullar altında - ancak bundan önce de ya
pıldığı gibi, - muvakkat bir yetki kanununun Ana
yasanın 64 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 85 nci 
maddesinden hareketle, grupların oranına göre kuru
lacak Bütçe ve Plan Karma Komisyonunda incelen
mesi mümkündür. 

Diğer akçalı kanunların da bu komisyonda gö
rüşülmesinde sakınca yoktur. 

C. H. P. Grupu Görevlisi 
Turan Güneş 

rev süresinin, karar tarihinden itibaren 3 ay daha 
uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/6 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Süre uzatma önergesini tasvipleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Parlamentonun çalışmasını sağlamak için, 
memleketin acele ihtiyaç duyduğu kanun tasarı ve 
tekliflerinden Bakanlar Kurulu kararına iktiran et
miş olanlarından Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna, 
Millet Meclisi Başkanlığınca havale olunanları ile 
bütçeyi görüşmek üzere Anayasanın 94 ncü madde
sine göre kurulamadığına göre 85 nci maddeye göre 
Karma Bütçe ve Plan Komisyonunun teşkil olunma
sı gerektiği görüşündeyim. 

A. P. Grupu Başkan vekili 
İlhami Ertem 

3. — Komisyonun teşekkülü konusunda Anaya
sanın 94 ncü maddesinde derpiş olunan şartların ger
çekleşememesi karşısında, gerek bütçenin Anayasa
da belirtilen süreler muvacehesinde malî yılbaşına ye
tiştirilmesi ve gerekse, son derece âcil diğer akçalı 
kanunların Yüce Mecliste bir an önce görüşülebil
mesi için Anayasanın 85 nci maddesine göre bir ko
misyon kurulmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

M. S. P. Grupu Görevlisi 
Şevket Kazan 

4. — Bütçe - Plan Karma Komisyonu, ancak 
Anayasanın 94 ncü maddesine istinaden kurulabilir. 

Mevcut müstafi Hükümet Parlamentoda bu mad
denin öngördüğü ölçüde bir siyasî grupa dayanma
maktadır. 

Bu şartlar altında, zaruretler gereği de olsa Ana
yasanın 85 nci maddesine istinaden, âdı geçen Ko
misyonun teşekkülü Anayasanın açık hükmüne ve 
esprisine aykırı olur kanısındayız. 

Yıllık bütçe yerine belli süreli (Meselâ üç aylık) 
yetki kanunu da bugüne kadar - T. B. M. M. tea
mülü olarak - gene Bütçe - Plan Karma Komisyo
nu tarafından, tıpkı yıllık bütçe kanunu prosedürü
ne uygun olarak tedvin edilmiştir. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

— 349 — 
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Bu kere de teklif edilecek geçici yetki kanunu 
aynı usulle görüşüleceği cihetle, 85 nci maddeye gö
re komisyon teşkilinin Anayasaya uygun olmayacağı 
kanaatini taşıyoruz. 

D. P. Grııpu Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

5. — Meclisi ve Hükümeti memleketimizin iç ve 
dış meseleleri için çalıştırabilmek ve 

Bütçeyi ve akçalı kanunları görüşmek üzere; 

Anayasanın 85 nci maddesi gereğince Karma Büt
çe ve Plan Komisyonunun kurulmasını saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

C. G. P. Grupu Görevlisi 
Hasan Tosyalı 

6. — Anayasanın öngördüğü hükümler çerçevesin
de bütçe kanunlarıyle, diğer incelenmesine sunulan 
kanun tasarılarını incelemek üzere Bütçe - Plan Kar
ma Komisyonunum Anayasanın 94 ncü maddesine 
göre kurulması mümkün olmadığından, bu komisyo
nun 85 nci maddede zikrolunan «genel kural» gere
ğince teşkilinin uygun olacağı mütalaa olunmakta
dır. 

Arz olunur. 
Bedri Gürsoy Muslih Fer 
Maliye Bakanı Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu konu üze
rinde- görüşme açacağım. Ancak, görüşmeye başla
madan evvel kısa bir açıklamada bulunacağım : Gö
rüşmeler, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre 
olacaktır. Yani, grupları adına birer üyeye 20 şer 
dakika, şahısları adına da iki üyeye 10 ar dakika ile 
kayıtlı olarak söz vereceğim. 

Bu okunan görüşler üç noktada toplanmaktadır: 

Birincisi, Bütçe - Plan Karma Komisyonunun, 
bütçe konusunda sadece geçici yetki tasarısı hakkın
da Anayasanın 85 nci maddesine göre, grupların kuv
vetleri oranında kurulabileceği ve bu Komisyona ha
vale olunan diğer konulardaki tasarı ve teklifleri de 
görüşebileceği yolundaki Cumhuriyet Halk Partisi 
görüşü. 

İkincisi, Bütçe - Plan Karma Komisyonunun, 
Anayasanın 85 nci maddesine göre, grupların kuv
vetleri oranında kurulması gerektiği yolundaki Ada
let Partisi, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Gü
ven Partisinin görüşleri, ki bu görüşe Hükümet de 
katılmaktadır. 

Üçüncüsü, Bütçe - Plan Karma Komisyonunun, 
Anayasanın 85 nci maddesine göre kurulamayacağı 
yolundaki Demokratik Parti görüşü. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Partinin hari
cinde, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Mil
lî Selâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
görüşleri, Anayasanın 85 nci maddesine göre kuru
lacak komisyonun, bütçe dışındaki tasarı ve teklifle
ri de »Plan Komisyonu» olarak görüşebileceği nok
tasında birleşmektedir. Ancak, Cumhuriyet Halk Par
tisi, Bütçe - Plan Karma Komisyonunda görüşülebi
lecek bütçenin, «Yetki Bütçesi» şeklinde olması gö
rüşündedir. 

Görüşmelerin bitiminde bu üç ayrı görüşü ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

Şimdi görüşmelere başlıyoruz. Söz sırasını arz 
ediyorum : Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Şevket Kazan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Turan Güneş. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Şahsım adı
na söz istiyorum Sayın Başkan. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Adalet Partisi 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. Görüşmeniz 
20 dakika ile kayıtlıdır. 

C. G. P. GRUPU ADİNA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, Ana
yasamızın 85 nci maddesi gereğince Bütçe - Plan 
Karma Komisyonunun kurulması hakkındaki görüş
lerimizi arz ediyorum. 

Bir memleketin bütçesiz yönetilmesi mümkün de
ğildir. Yürürlük süresi bir yıl olan bir bütçe sona er
diği zaman, yerine yeni bir bütçe yürürlüğe girmez
se, ortaya çıkacak sakıncalar son derecede büyük
tür : Bütün devlet teşkilâtı durur. Memleket savun
ması ve memleket ekonomisi tehlikeye düşer. Bütçe 
olmadan devlet yatırımları yapılamaz. Devlet teşkilâ
tı aylık alamaz. Devlet eliyle işletilen sanayi mües
seseleri çalışamaz. Hastanede yatan hastaya ilâç ve
rilebilmesi, erin ve yatılı öğrencinin kışlada veya 
okulda yemek yiyebilmesi bütçenin çıkmasına bağlı
dır. Köy hizmetlerinden millî savunma hizmetlerine 
kadar bütün devlet hizmetlerinin yürüyebilmesi, büt
çenin zamanında kanunlaşmasına bağlıdır. 
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Bir geçici bütçe, bir yetki kanununun çıkması da 
yıllık bütçe yapılması da, ancak, Bütçe Karma Ko-
misyonu'nun kurulması ile mümkün olur. 

Anayasa, bütçenin belli bir tarihte Yüce Mecli
se sunulmasını emrediyor. Hükümet istifa etmiş ol
sa da (nöbet tuttuğu ve Anayasa'nın emredici hük
mü sebebiyle yerine getirilmesi zarurî bir görev söz 
konusu olduğu için) bütçeyi hazırlamış ve Anayasa' 
mn emrettiği süre içinde Yüce Meclise sunmuştur. 

Anayasa, bütçenin belli bir usulle görüşülmesini 
istiyor. Yürürlükteki tüzük hükümleri belli süreler 
tayin ediyor. En geç 1 Martta bütçenin görüşülme
sinin bitmesini ve yürürlüğe girmesini zarurî görü
yor. 94 ncü maddedeki esasları, istifa etmiş bir hü
kümet nöbet tutarken uygulamak mümkün değildir. 
Çünkü, ortada bir iktidar grupu veya iktidar grup
ları yoktur. Irmak Hükümeti, güvenoyu almış olsa 
idi, memleket hükümetsiz kalmasın diye güvenoyu 
veren gruplar, iktidar grupu sayılmayacaklardı. Çün
kü bunlar, hükümetin icraatını bir muhalefet parti
si gibi denetlemek hakkını muhafaza ederek, hariç
ten bir destek sağlamış olacaklardı. 94 ncü maddeyi 
uygulamak çeşitli yönlerden imkânsızdır. Ortada gü
venoyu almış bir hükümet yoktur,, bir iktidar grupu 
yoktur. Kendi mensupları arasından hükümete üye 
alınmasına izin vermiş olan grupumuzun ve Cumhu
riyet Senatosu Kontenjan Grupunun sayıları da 94 
ncü maddeyi uygulamaya yetmez. Bütün bu imkân
sızlıklar karşısında, tatbik yeri ve tatbik imkânı ol
mayan bir.maddenin uygulanmasında ısrar edilemez. 

Öte yandan, memleketi bütçesiz bırakmak da ka
bil değildir. Parlamento çalışmaları duramaz. Hükü
met vazifesini yapmıştır; Parlamento, «Ben vazifemi 
yapmıyorum» diyemez. Uygulanması imkânsız bir 
akit nasıl uygulanmazsa, uygulanması kabil olmayan 
bir özel hüküm de, mevcut şartlar içinde uygulana
maz. O halde yapılacak iş (özel hükmün tatbik yeri 

. ve imkânı' olmadığına göre) genel hükmü uygula
maktan ibarettir. 

Bütçe Karma Komisyonu, 85 nci maddeye göre, 
grupların kuvvet oranları gözönünde tutularak teş
kil edilmelidir. Akçalı kanunlar bekliyor. Bazı acele 
kanunlar vardır ki, bunlar çıkmazsa, hastanedeki has
talara ilâç satın almanın, acil ameliyatları yapmanın 
bile kabil olmayacağını yetkililer belirtiyor. 

Komisyonu kurup kurmamak başka şey, geçici 
bütçe yapıp yapmamak başka şeydir. Kurulacak ko
misyonun çoğunluğu veya Meclis çoğunluğu, bir büt
çenin tümünü reddedip,' geçici bütçe yapılmasını za

rurî hale getirmek imkânına sahiptir. Komisyon ve 
Meclis dilediği siyasî tercihi yapar; fakat bu hakkın 
kullanılması, geçici bütçe yapılmasına yol açacak şe
kilde bir bütçenin reddi nasıl hak ise, Bütçe Karma 
Komisyonunu kurup, bu konuda bir karar verilme
sini imkân dahiline sokmak da bir vazifedir. 

94 ncü madde, bütçenin bütünlüğü zedelenmesin 
diye; bütçe, Parlamento tarafından, bütünlüğünü bo
zacak şekilde altüst edilmesin diye konmuş bir mun
zam tedbir ihtiva ediyor. Bu hükmü, memleketi ta-
mamiyle bütçesiz bırakacak ve Parlamentoyu çalışa
maz hale getirecek şekilde yorumlamak, maksada 
tam ters düşen bir yorum olur. Akçalı kanunları gö
rüşmek üzere, 85 nci madde hükümleri uyarınca Ko
misyonun kurulması gerektiği yolunda (yalnız bir 
grup hariç) bütün gruplarca görüş birliği doğmuş
tur. Yeni İçtüzükle, Maliye Komisyonu yetkileri de 
Bütçe Komisyonuna devredilmiştir. 

Parlamento kanun yapmaktan geri duramaz. Ana
yasanın bir hükmünü uygulama imkânsızlığı karşısın
da, bizi, Anayasanın bütün genel ve temel hükümle
rini ihlâle ve ihmale sevk edecek bir tutum ve dav
ranış içine girmemeliyiz. 

Milletin gözü Meclistedir. Meclis güvenoyu ala
bilecek, Parlamentoya dayalı bir hükümet kurma im
kânlarını aramaya ve bulmaya mecburdur. Fakat, 
bu yoldaki çabalar devam ederken, Parlamentoyu 
çalışamaz, bütçe yapamaz hale getirebilecek bir yo
la girmemeliyiz. Millet tarafından seçilmiş Meclisle
rin doğuşunda, bütçe yapma hakkı başlıca faktör ol
muştur. Vergi koyma ve devlet parasını harcama ko
nusunda milletin söz sahibi olması gerektiği yolun
daki mücadeleler sonunda, millet hâkimiyetini temsil 
eden parlamentolar doğmuştur. Bir parlamento te
mel görevini ihmal edemez. 

Bu sebeple, Cumhuriyetçi Güven Partisi ol?rak 
diyoruz ki, saydığımız bütün bu sebeplerle Bütçe 
Karma Komisyonu, Anayasanın 85 nci maddesi ge
reğince kurulmalı ve bütçe ile kendisine havale edi
len diğer konuların görüşmesini yapmalıdır. Bu iş 
zaruridir, acildir. 

Bu düşüncelerimizle Yüce Meclise Grupum adı
na saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

. Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şevket 
Kazan. 
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Buyurun Sayın Kazan. 
M. S. P. GRUPU ADİNA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bütçe Karma Komisyonunun kurulması konusun

da Danışma Kurulunda yapılan müzakereler sonucu, 
partiler olarak, Meclise müşterek bir tavsiye talebi 
ile gelinemcmiştir. Dolayısıyle bu müzakerelerin açıl
masına zaruret hasıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonunun kurulması şeklini 
Anayasamızın 94 ncü maddesi özel bir hükümle dü
zenlemiştir. Bu özel hüküm bulunmasa idi, genel bir 
hüküm olan Anayasanın 85 nci maddesine göre, it
tifakla bir çözüm yolu bulma imkânı hasıl olacak
tı. 

Bu özel hüküm yanında, genel hükme gidilme 
zorluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu zorluk ne
reden geliyor? 

Hepimizce bilindiği gibi bu zorluk, hükümetin 
teşekkül tarzından geliyor. Hükümetin kuruluşunda 

sadece Anayasanın 102 nci maddesinin kâfi görülme
si, bunun yanında gözönünde tutulması lâzım gelen 
diğer maddelere iltifat edilmemesinden geliyor. 

Bu konu tartışılırken; «Eğer bu hükümete güven
oyu verilse idi, güvenoyu veren partiler iktidar ol
muş sayılırlar ve böylece komisyonun teşekkülünde 
94 ncü madde uygulanır, bir zorluk kalmazdı» denil
miştir. 

Biz buna hiçbir zaman katılamıyoruz. Çünkü, bu 
görüşe katılma imkânı yoktur. Güvenoyu almak için 
Meclisin huzuruna çıkmış olan bir Hükümete, bir ço
ğunluk iktidarı sayılacak Hükümete, muhalefet de gü
venoyu verebilir. Muhalefet, güvenoyu verdi diye, 
iktidar mı sayılacaktır? Elbette değil. Bu durum kar
şısında Hükümete güvenoyu verilmesi, bize göre, bir 
kıstas olamaz. 

«Millî Koalisyon Hükümeti olsa idi, bu 94 ncü 
maddeyi yine uygulayamazdır» denildi. Biz bu gö
rüşe de katılmıyoruz. Çünkü, 94 ncü maddenin uy
gulanmasında iktidarın en az otuz üyeye sahip kılın
ması öngörülüyor. Bir millî koalisyon hükümeti ku
rulsa idi, bu takdirde bu hükümeti meydana getiren 
partiler en az otuz üye bulunması şartını fazlasıyle ger
çekleştireceklerdi. Çünkü fazlasına Anayasa mâni de
ğildir. 

İçinde bulunduğumuz durum, bu özel hükümden 
genel hüküm lehine vazgeçmeyi zarurî kılıyor mu? Bu
na bugün için Millî Selâmet Partisi olarak biz «Evet» 
demek zorundayız. Neden bu mecburiyeti duyuyo
ruz? Bunu, sebeplerine işaret etmek suretiyle aydın
lığa kavuşturmak istiyorum. 

I Birincisi: Hukukun temel prensiplerinden biri, bir 
şartın tahakkuku mümkün görülmezse o şart batıldır. 
Anayasanın 94 ncü maddesinde, Bütçe Karma Komis-

I yonunun kurulması konusunda bir şart ortaya vazedil-
I mistir. Bu şartın bugün için tahakkuku mümkün de

ğildir. Bu takdirde, bu şartı ifade eden kelimeleri, 
ifadeleri ortadan kaldırmamız, «İktidar grupuna veya 
gruplarına en az otuz üye verilmek şartı ile..» ifadesi
ni ortadan kaldırmamız, geriye kalan «Bu komisyonun 
kuruluşunda, siyasî parti gruplarının ve bağımsızla-

I rın oranlarına göre temsili gözönünde tutulur» hük
münü kabul etmemiz yerinde olur. 

İkincisi : Anayasanın, bütçenin görüşülmesi için 
I öngördüğü süreleri zorlayıcı bir hüküm olarak kabul 

etmek mecburiyetindeyiz. Bugün bütçenin görüşül
mesi konusunda, komisyonda en çok sekiz hafta, 
Cumhuriyet Senatosunda en çok on gün, Cumhuriyet 
Senatosundan Bütçe Karma Komisyonuna iadede en 
çok yedi gün, Bütçe Karma Komisyonunda belirsiz 
olarak yeniden tetkik ve ondan sonra Mecliste 
müzakere safhaları olmak üzere, Meclisin komisyon 
çalışmaları ile beraber- üç aya yakın bir zamanı ön
gören sürelerle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu süre
lerin bugün önemli bir kısmı geçmiş ve önümüzde bu 
bütçeyi görüşebilmek için iki aylık bir süre kalmıştır 
ki, bu iki aylık süreye bütün bu safhaları sığdırmak 
elbette yoğun bir çalışmayı gerektirecektir. Bu du
rum gözönünde tutulduğu takdirde, Meclisin bütçe 

I üzerinde gerekli murakabeyi lâyıkı veçhile yapabilme
si açısından, 94 ncü maddedeki özel hükümden 85 nci 

J maddeye doğru geçilmesinde zaruret görüyoruz. 

Üçüncüsü : «Güvenoyu alamamış veya istifa et
miş bir hükümetin bütçesi görüşülemez» zikri üzerin
de durulmuştu. Anayasamızda bu konuyu açıklıkla 
ifade eden bir hüküm yoktur. «Güvenoyu alamamış 
veya istifa etmiş bir hükümetin bütçesi görüşülemez» 
diğe bir hüküm yoktur. Böyle bir hüküm olmadığına 
göre, elbette bu sadece bir görüş olarak kabul edi
lebilir. 

Öte yandan, îçtüzüğün 79 ncu maddesi, bu du
rumda Hükümet lehine imkânlar getirmiştir: «İstifa 
etmiş durumda bulunan bir hükümet tarafından gerek
li görülen kanunların müzakeresini eğer Hükümet is-

j terse, Mecliste bu işe devam olunur» denilmiştir. 

Bu açık hüküm karşısında Hükümet, istifa etmiş 
durumda da olsa, bütçenin görüşülmesini istemekte
dir. Dolayısıyle, bu isteğe Meclisimizce muvafakat 

| olunmalıdır. 
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Dördüncüsü : «Geçici bir bütçe için bu komisyo
nun 85 nci madde çerçevesinde teşekkülüne muvafakat 
edilebilir; ama yıllık bir bütçe için buna muvafakat 
edilemez» tarzındaki görüşe de katılamıyoruz. Şu 
bakımdan katılamıyoruz; Anayasamız, bütçenin geçi
ci veya yıllık diye bir ayırımını yapmamıştır. Bugün 
bir kanun tasarısıyle karşı karşıyayız. Bu kanun tasa
rısı yıllık bütçe de olsa, bir yetki mahiyetindedir; 
bir harcama yetkisi veriyor, üç aylık da olsa, geçici 
de olsa bir harcama yetkisi veriyor. Bu bakımdan, 
geniş anlamda bir kanundur. Dolayısiyle, «geçici bir 
bütçe için buna imkân vardır, yıllık bir bütçe için 
buna imkân yoktur» fikrinde eîbetteki bir güçlülük mü
şahede edemiyoruz. Kaldı ki, 94 ncü madde bu hu
susta gayet açık bir hüküm sevk etmiş bulunuyor. Bu
nun yanında biraz evvel okunan C. H. P. görüşünde 
64 ncü madde ile 85 nci maddenin teklifinden ancak 
bir geçici bütçenin görüşülmesi konusunda 85 nci mad
deye istinaden bir komisyon kurulabileceği ifade edili
yor ki, biz bu görüşte 64 ncü maddenin derinliğinde 
ve 85 nci maddenin paralelinde bir açıklık göremedik. 

Beşinci olarak : «İstifa etmiş bir hükümetle, isti
fa etmemiş hükümet arasında fark olmalıdır. Onun 
için, istifa etmiş bir Hükümetin yıllık bütçesini gö
rüşemeyiz» fikri üzerinde de durulmuştur. Bu fikir 
üzerinde durulurken şu noktadan hareket edilmiştir; 
«tstifa etmiş Hükümetin Meclise karşı sorumluluğu 
yoktur. Meclise karşı sorumluluğu olmadığına göre, 
bütçesini görüşemeyiz.» Bu görüşe katılmak da müm
kün değildir. Çünkü, burada tam tersine bir durum 
vardır. İstifa etmiş bir Hükümetin Meclise karşı so
rumluluğu yoktur, doğrudur; ama bu bütçe ile bu 
Meclise karşı bu Hükümet âdeta sorumlu imiş gibi he
sap verme noktasındadır. Tam tersinde bir durum bi
zim görüşümüze göre, ortada, söz konusudur, 

Altıncı olarak, bu Komisyonun biran önce kurul
masını zorlayan sebeplerden bir tanesi de, bazı kanun
ların biran evvel Mecliste görüşülmesi ve Meclisten çı
karılması keyfiyetidir. 

Bunların başında, bildiğiniz gibi, Hâkimler Kanu
nu geliyor. Hâkimler Kanunu tasarısını bugün Mec
lisimizin süratle ve en başta ele alması lâzımdır. Mah
rumiyetler içinde bulunan ve biran önce malî imkânlar
la desteklenme mecburiyetinde olan hâkimlerimizin 
meslekte tutulabilmeleri açısından, Koalisyon Hükü
meti zamanında Meclise sevk edilmiş olan kanun ta
sarısı, ivedilikle görüşülmek üzere Plan Komisyonuna 
sevk edilmiştir. Bugün halen bu Komisyonda, bu 
Komisyonun kuruluşunu beklemektedir. Dolayısiyle, 

I bu tasarının biran önce görüşülmesi de Bütçe Karma 
Komisyonunun 85 nci madde istikametinde kurulması
nı zorlamaktadır. 

Bunun yanında, «Devletin istikrarı» üzerinde has
sasiyetle durulması lâzımgelen bir prensiptir. Hükü-

I met de bir Devlet müessesesidir. Elbette, Hükümetin 
faaliyet gösterebilmesi bütçe ile mümkündür. Bu ba
kımdan, sevk edilmiş bütçe ile icraat yapacak Hükü-

I metin bu icraatını verimli hale getirebilmek, bu büt -
I cenin biran evvel kurulacak olan komisyonda müza

keresine başlanması ile mümkündür. 

Bunun yanında, 1973 ve 1974 yıllarında zaten ak-
I samış olan ve aksamakta devam eden özel sektör yatı

rımları, yine bütçenin görüşülmesinin uzaması dola
yısiyle, yine bir tedirginliğe hedef olacak ve bu ya
tırımların gerçekleşememesi elbette ve elbette maddî 
kalkınmamız açısından bir kayıp olarak telâkki edile-

I çektir. 
I Kamuoyu, Parlamentonun çalışmalarıyle yakından 
I alâkadardır. Kamuoyu, Parlamento içinde neticelen

mesi gereken hususların neticeye vardırılmamasından 
daima endişe duymaktadır. Bildiğiniz gibi, 14 Ekim 
seçimlerinden bu yana hangi konuların Mecliste görü
şülmesi ehemmiyet arz etmişse, kamuoyuna, bu ko-

I nuların neticeye ulaştırılması açısında gecikmede kalın-
I ması elbette tedirginliklere vesile olmuştur. Meclis 
I Başkanının seçilmesi ile başlayan bu husus, kamuoyu-
I nu diğer konularda da uzun zaman meşgul etmiştir. 
I Bugün bütçenin görüşülememesi konusu da kamuoyu-
I nu etlbette tedirgin etmektedir. Bu da psikolojik bir 

faktördür, psikolojik bir sebeptir. 

İşte, yukardan aşağıya özet halinde sıraladığımız 
I bu sebeplerden dolayı; hukukî, siyasî, psikolojik ve 

ekonomik sebeplerden dolayı, Millî Selâmet Partisi 
I Grupu olarak, Bütçe ve Plan Karma Komisyonunun 

85 nci maddeye göre kurulması gerekir görüşündeyiz. 
Saygılarımı arz eder, huzurlarınızdan Millî Se

lâmet Partisi Grupu adına hürmetlerimi arz ederek 
ayrılırım efendim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tu-
I ran Güneş, buyurunuz efendim. 

C. H. P, GRUPU ADINA TURAN GÜNEŞ 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Karşı karşıya bulunduğumuz mesele; Anayasa
mızdaki hükümlere göre bir Bütçe ve Plan Komisyo-

I nunun müstafi bir Hükümetle - Meclise gelmiş, gü
venoyu alamamış, bir tek grup dışında başka grup-

j lardan güvenoyu alamamış bir Hükümetle - böyle bir 
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komisyonun kurulup kurulamayacağı meselesidir ve
ya kurulacaksa nasıl kurulacağı meselesidir. 

İki hususun bu müzakerede yeri yoktur. Bir ta
nesi, siyasî edebiyattır: Memleket bizden hizmet bek
liyor, falan... Bunlar münakaşanın dışında olmak lâ
zım gelir. 

İkincisi, zaman zaman işittiğim, «îçirde bulun
duğumuz özel koşullar sebebiyle kurulmuş bir Hü
kümet.» sözüdür. Hangi özel koşullar altında kurul
muş olursa olsun, Cumhurbaşkanının tasdikine ikti
ran etmiş bir Bakanlar Kurulu listesi var; Mecliste 
gelmiş, Mecliste güvenoyu almamış; Anayasamıza 
göre, gitmiş istifa etmiş, müstafi bir Hükümet. 

Ne Hükümetin bir özelliği var, ne içinde bulun
duğumuz şartların, (Hukuka uygun bir iş yapacak
sak) özelliği var. Hiçbir özelliği yok. Müstafi bir Hü
kümet. Bu kadar. 

Nasıl çözülecek mesele? Bu meselenin çözümü, bir 
Karma Komisyonun nasıl kurulacağı meselenin çö
zümüne bağlı değildir. Evvelâ müstafi bir Hüküme
tin ne olduğu meselesinden hareket etmek lâzımdır. 

Vaktinizi çok almayayım. Siyasî iktidar, Meclis 
çoğunluğu ile ona dayanan Hükümetten müteşekkil
dir. iktidar demek bu demektir. Onun için, zaten 
94 ncü madde okunursa, iktidar gruplarından bahse
dilir. Nedir bu? Meclis çoğunluğu ve ona dayanan 
Hükümet. 

Bunu niye söylüyorum? Çok ilginç şeyler işitiyo
ruz: «Bakan verebilirim, güvenoyu da verebilirim; 
ama muhalefet partisi olmaya devam ederim.» Neye 
muhalefet bu? Bakanlara muhalefet değil, Hükümete 
muhalefet değil. Bu, olsa olsa, insanın kendi adını 
muhalefet koymasına mani bir kanun hükmü olma
dığından, bu siyasî iktidara iştirak eden ve adı mu
halefet olan parti olur. Ama Anayasaya göre, bas
bayağı iktidar partisi haline dönüşür. 

rının tümünden kurtulmak ve dahi, normal Hükü
metin sahibolmadığı ve şimdi arz edeceğim bir mad
deye dayanarak da kanunların trafik ışığını eline al
mak olurdu. Dünyanın neresinde müstafi Hükümet
lerin, mevcut hükümlere göre istifa etmemiş, tam sıh
hatli hükümetlerden daha fazla yetkilere sahibolduğu 
görülmüştür? Böyle bir şey olmaz. Giderek Türk 
hukukunda yeni bir Hükümet türü beliriyor. İstifa 
etmiş bir Hükümet ki, adı nöbete çıktı onun - eğer 
bir başka parti bakımından nöbette bırakılmasında 
siyasî fayda görülüyor ve vatandaş «Bak işte onlar, 
onlar bu işi hatırdılar.» demek isteniyorsa) orada zor
la nöbette bırakılacak veya işine geliyorsa bir kısım 
insanın, istifa etmiş olsa bile, Hükümet sorumlulu
ğu başkasında kalacak, ama Hükümet yetkileri de
vam edecek... Böyle şey dünya Parlamento tarihinde 
ve Anayasalarında ilk defa görünmeye başlanmakta
dır. Bunları niye söylüyorum? İstifa etmiş Hüküme
tin bütçesi olmaz arkadaşlarım. Bütçe, Mecliste belli 
bir programı kabul ettirmiş olan Hükümetin bir yıl
lık uygulaması demektir; siyasî tercihler demektir, 
sosyal tercihler demektir, ekonomik tercihler demek
tir, malî tercihler demektir. İstifa etmiş, Parlamen
toya karşı sorumlu olmayan bir Hükümetin ne büt
çesi olacak? Bir maddenin lafzına sığınmak istemi
yorum. Bir hüküm vardır, bizim yeni İçtüzüğümüz
de, «Hükümetin çekilmesi halinde, kanun tasarı ve 
teklifleri, Bakanlar Kurulu güven alıncaya kadar ko
misyonlara girer ve görüşmeler ertelenir.» diye. Ni
ye ertelenir? Çünkü, demin dediğim gibi ,siyasî ik
tidar vakıası, Hükümet ile Parlamento çoğunluğun
dan jneydana çıkar. Seçimlerde, hepimiz, «Adalet 
Partisi şu kanunu çıkarmadı, Cumhuriyet Halk Par
tisi bu kanunu çıkardı.» diye birbirimizi suçluyoruz 
veya tenkit ediyoruz en tabiî hakkımız olarak. Ne
den? Bir Hükümet gelip, efendim ben karışmam, 
Parlamento bunu yaptı der mi? Aynı şeydir, aynı 
siyasî vakıadır. Onun için, «Bu, istifa etmiş Hükü
metin bütçesi olur, günün şartlan böyle gerektiriyor.» 
denemez, böyle şey olmaz. Böyle olmayınca, Bütçe 
ve Plan Karma Komisyonu diye bir şey zaten düşü
nülemez. Nedir mesele? Ortada siyasî sorumluluğu 
alınacak bir bütçe yoksa, kimse almıyorsa bu sorum
luluğu, Devletin günlük masraflarını yürütmek için, 
bir yetki kanununa ihtiyaç vardır. Bunun siyasî ter
cihi yok, yeni bir siyasî tercih yok, ekonomik tercih 
yok. Bir geçici bütçe adı verilen, Hükümete belli sarf 
yetkisini veren kanun çıkacak. Bunun nasıl çıkması 
lâzım? İki yorum da mümkündür;. 

Bir Hükümet istifa ettiği zaman, bu siyasî ikti
dar dediğimiz kavram parçalanmış olur. Siyasî ikti
dar Meclis çoğunluğuna dayandığı için bunun göbek 
bağı güvenoyudur. Güvenoyu alamamış Hükümet, 
istifa ettiği andan itibaren, istifa etmemiş Hükümet 
gibi olamaz. Uzun nazariyat bir tarafa, eğer istifa 
etmiş Hükümetle istifa etmemiş Hükümet arasında 
fark olmasaydı, bir Hükümetin yapacağı en iyi şey, 
darhal Meclise gelip - güvenoyu alsa bile ben isti
fa ediyorum demek ve böyle olduğu için gensoruya 
muhatap olmaktan kurtulmak, sözlü soruya muha
tap olmaktan kurtulmak ,Meclisin denetimin yolla-
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Bu da bir harcama kanunudur. Harcama için 
Anayasanın koymuş olduğu bir prosedür vardır, büt
çeyle aynı şeydir. O zaman, herhangi bir siyasî so
rumluluk yüklenen bulunmadığından, 85 nci madde
ye göre bir komisyon kurulmasında engel yoktur, 
denebilir. Bu Bütçe ve Plan Karma Komisyonunun, 
bizatihi kendisi olabilir, yahut da akçalı bir iştir di
ye düşünülebilir ve aslında gene 85 nci maddeye gö
re herhangi bir kanun için kurulacak şekilde bir ko
misyon teşkil edilebilir. 

Zaten konulduğu süreye de bakacak olursanız, 
(94 ncü madde ve 126 nci madde) bütçe tarifinden 
sonra, «Bütçe şöyle gelir, bunu görüşmek üzere bir 
komisyon kurulur»' demektedir. Bütçe gelmeyen za
manda komisyon kurulamaz. Birtakım mütalaalar 
ileri sürülür; «Efendim, bütçeyi üç ay zarfında hü
kümet Meclise vermeye mecburdur. Ben mecburum 
vermeye.» 

Bunu bir mesele yapmadım, yapmıyorum; fakat 
aslında bu da yanlıştır. Çünkü istifa etmiş hükümet
ler kanun getiremezler. «Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.» Parlamento üzerinde, ben burada bulun
duğum sürece, çok güzel sözler dinledim; Parlamen
toya hakaret edilemez, Parlamento şöyle saygındır, 
böyle saygındır... Arkadaşlarım, Parlamentonun böy
le edebî saygınlığından önce, hukukî saygınlığı var
dır. 

îstifa etmiş ve 17 tane beyaz oy almış ki, arka
daşlarımızın şahısları hakkındaki saygım sonsuzdur, 
bu Hükümet, Türkiye'de, ancak bu Parlamentoda 
bulunan 450 kişinin 17'si tarafından mükemmeldir, 
iyidir denmiş. Ötekiler, biz bu Hükümeti istemiyoruz 
demişler. 

Şimdi buna rağmen bir yıllık bütçe getirilecek, 
geçilirecek!... 

Nedir bütçe müzakeresi? Bütçe müzakeresi, Tür
kiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri gensoru gibidir. 
Hükümete güvenle ilgilidir. 

Bir yıllık bütçe geldi, bundan önce esirgemiş bu
lunduğunuz güveni, şimdi bütçe münasebetiyle bu 
Hükümete verecekseniz, o zaman mesele yok. 94 ncü 
maddeye göre Bütçe Komisyonunu kurarsınız, bir 
yıllık . bütçeyi görüşürsünüz. Bu Hükümeti beğenen 
partiler, bunun bütçesine beyaz oy verirler, sonra 
gene muhalefette olmakta devam ederlermiş... Onun 
nasıl olacağını bilmiyorum. Ha; o zaman bu Hüküme
tin siyasî doğrultusunu Mecliste yüklenen bir çoğun
luk var demektir. O zaman, Sayın Profesör Irmak'm 

yapacağı şey gayet basittir. Cumhurbaşkanımıza gi
derler, derler ki, «Ben istifa etmiştim; ama şimdi bun
dan evvel sahip olmadığım çoğunluk Parlamentoda 
tecelli etti; benim bütçem komisyondan ve Meclisten 
bir yıllık olarak geçti. Yani milletvekillerinin çoğun
luğu benim bu paralan bir sene harcamamın çok uy
gun olduğunu ve bir sene devam etmem lâzım gel
diğini söylediler. Eğer münasip görüyorsanız ve ten
sip buyuruyorsanız şu istifayı geri verin.» Binaenaleyh, 
daha evvel esirgenmiş olan güvenoyu kendilerine bu 
şekilde verilmiş duruma gelir. Bu da bir yoldur. 

Eğer umumiyetle grupların görüşü bu yolda ise, 
mesele yoktur; ama o zaman zaten iktidar grupu de
dikleri şey de kendiliğinden oluşmuştur. Bu Hüküme
tin bütçesine beyaz oy vermeye müheyya arkadaşlar 
var ise, iktidar grupu oluşmuştur, 94 ncü maddenin 
uygulanması da pekâlâ mümkündür sanıyorum. 

Türk Parlamenter rejimini, dünyanın bilmediği 
yeni kurallarla donatmayalım arkadaşlar. Çok vahim, 
çok ağır sonuçlar doğar bundan. Dünyanın hiç bir 
yerinde istifa etmiş olan hükümetler, istifa etmemiş 
hükümetlerle aynı şey değildir. O zaman bu güven
oyunun, Meclisin çoğunluğuna dayanmanın ne sebe
bi kalacak, nesi kalacak? 

Anayasanın ve Parlamenter rejimin bütün kural
larını, koşullarını ortadan kaldıran bir tatbikat. Se
bebi? Memleketin idareye ihtiyacı vardır. Memleke
tin idareye ihtiyacı varsa, iki şıktan biri; ya bir hü
kümet kurarız kendi aramızda, beyaz oy veren 
gruplar meydana çıkar, işler yürür, yahut da bunu 
yalamıyorsak, seçime gideriz, yenisi gelir yapar. 

Lütfen bu kadar açık bir durumdan, tamamen 
kendimize göre neticeler çıkartarak, «Bütçesiz hükü
met olmaz, bütçesiz devlet olmaz. Mademki bütçe
siz devlet olmaz, o halde hükümet güvenoyu alsa da 
almasa da bir bütçe yapalım.» demeyelim. 

Dünyada bunu anlatamazsınız. Sorumluluğu ol
mayan bir hükümet, «Ben Türkiye'nin böyle idare 
edilmesini, bir sene böyle idare edilmesini istiyorum, 
böyle para harcanmasını istiyorum.» diyecek, gele
cek, Meclisde, «Ben senin gibi düşünmüyorum belki, 
(ama herkesin düşüncesi mahfuzdur) ama ben bu büt
çeyi kabul ediyorum» diyecek. 

Kim taşır bunun sorumluluğunu seçmenin önünde? 
Kamuoyunda kim taşır bunun sorumluluğunu? Hükü
metin sorumluluğunu kaldırdık, o kural bitti. Şimdi 
Meclisin de vatandaş önünde, seçmen önünde sorum
luluğunu kaldıracağız ve ondan sonra bunun adına 
Parlamenter rejim diyeceğiz, bunun adına demokrasi 
diyeceğiz. 
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Parlamenter rejim ve demokrasi, çok değerli ar
kadaşlardan kurulu bu Hükümetin bir yıllık bütçe 
çıkarma arzusunun çok üstünde ve Türkiye için çok 
daha fazla hayatî bir kuraldır, bir hayat tarzıdır; 
Türkiye için tarihî bir doğrultudur. Bu doğrultular 
yavaş yavaş böyle sapar. 94 ncü maddede öyle diyor; 
ama işte özel hüküm varken özel hüküm uygulana-
mazsa, genel hüküm uygulanır filân gibi böyle me
celle usulî fıkıh yöntemleriyle bu işleri yürütmek 
mümkün değildir. 

Bu itibarladır ki, Cumhuriyet Halk Partisi, istifa 
etmiş bir hükümetin kanun getiremeyeceği kanaatin
dedir. Zaten İçtüzükteki madde de var ya lafza sığın
mayalım demiştim; «Ancak mevcut olan kanunların 
görüşülmesine hükümet yazısıyle devam olunur.» di
yor, «Hükümet kanun getirir» demiyor. Demesi de 
mümkün değildir. Çünkü istifa etmiş olan hükümet
ler kanun getiremezler. Kanun getiremediğine göre, 
bütçeyide getiremeyeceğine kaniyiz. Gelmiş bütçe, 
önemi yok. Meclisin yapması lâzım gelen şey, geçi
ci bir bütçe veyahut da yetki kanunu çıkarmaktır. 
Yetki kanunu da, yürütmeye veya yargıya bırakılma
yan ne varsa devlet faaliyetiyle ilgili olarak 64 ncü 
maddeye göre Büyük Millet Meclisine bırakılmıştır. 
Bunu derpiş etmemiştir. Anayasa. «Anayasanın derpiş 
etmediği ne varsa, bunların hepsine Meclis karışır» de
miştir. JD halde bir harcama yetkisi kanunu çıkarıla
caktır. Bu da Meclis faaliyetidir. Meclis faaliyeti, 
grupların oranına göre katılmalarını sağlayacak şekil
de düzenlenir. O halde her grupun oranı kadar bir 
komisyona üye konulur. Bu, Millet Meclsinin Bütçe 
Plan Karma Komisyonundaki üyelerinden oluşan bir 
komisyon demektir. Onun da 85 nci maddeye göre 
teşkilinde bir sakınca yoktur. Binaenaleyh bir harca
ma kanunu böylece Meclislerden geçirilerek, yeni ve» 
sıhhatli, Meclisin güvenini almış bir hükümetin ku
rulması beklenilir. Görüşümüz budur. 

Saygılar sunarım efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim, Sayın Güneş. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın llhami Ertem; 

buyurunuz Sayın Ertem. 
A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'de bir gerçek var. Bu gerçeğin üze
rinde durmak, bunun özelliklerini belirtmek, hiç bir 
vakit siyasî edebiyat yapmak demek değildir. 

Bugün Türkiye'deki gerçek şudur : 18 Eylülde Ece-
vit Hükümeti çekilmiştir. Bugüne kadar dört ay geç
mesine rağmen, çeşitli denemeler sonucunda, Meclis 
çoğunluğuna dayanabilen bir hükümetin kurulabilme
si mümkün olmamıştır. Sebepleri bu konuşmamızın 
dışında. Bunun tahliline girmeye, bunun polemiğine 
girmeye sebep yoktur. Ama biz diyoruz ki; nispî tem
sile dayalı bir demokratik rejimde, hükümet bunalım
ları olur, hükümet kurulması uzun zamanlara ihtiyaç 
gösterebilir. Ama bütün bunlar olurken, Devletin esas 
gayesi ve maksadı olan amme hizmetinin yürümesi, 
eksiksiz yürümesi de gerekir. Vatandaşın, Anayasanın 
icaplarından ve demokratik düzenin tabiî gereklerin
den doğan hükümet kurulamama hallerinde dahi, hiz
metleri zarar görmemelidir. Eğer hizmetler, memleke
tin gelişmesi, iç ve dış sorunlar bu sebepten halledile
mez, memleket için, devlet için büyük sakıncalar do
ğarsa, o zaman bu hisler, döner, rejimin aleyhine ge
lir. Binaenaleyh, Türkiye'deki bugün vaki olan hü
kümet bunalımını, Sayın Güneş'in manasında anlar
sak, bir rejim bunalımına götürmüş oluruz. Çünkü 
bir yandan, demin arz ettiğim gibi, Parlamentonun 
kuruluşu, diğer başka sebepler hükümet kurulmasını 
geciktirdiğine göre, eğer Devletin çalışamayacak ha
le gelmesini sağlarsak, tabiî ki o zaman bu mesele, 
bir hükümet bunalımı olmaktan çıkar, bir rejim bu
nalımı haline gelir. Binaenaleyh, Anayasamız demok
ratik bir düzenin Anayasası olduğuna göre, hiç bir 
vakit, hiç bir hal içinde demokrasinin işleyişini engel
leyici hükümleri getiremediği gibi, kendisinin ruhunda 
da demokratik işleyişi önleyici bir hususiyet buluna
maz. 

O halde, Anayasaya baktığımız zaman da şu hu
susla karşı karşıyayız : Devlet yıllık bütçesinin, hü
kümet tarafından Parlamentoya sunulması ve bunun 
zamanında çıkarılmasını âmirdir. O zaman da eğer is
tifa etmiş bir hükümet bulunursa ve yerine de başka 
bir Hükümet henüz kurulamamışsa, bu hükümetin 
vazifeside, çok tabiî olarak, bütçeyi hazırlayıp, hiz
metleri, Devletin yaşamasını tehlikeye düşürmemek 
için, hizmetlerin görülmemesine meydan vermemek 
üzere, bütçeyi zamanında sunması gereklidir. İşte bu
gün Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya kalmış
tır. Ecevit Hükümeti çekilmiştir. Birinci ve ikinci Ece-
vit denemeleri başarılı olamamıştır, Demirel durumu 
başarılı olamamıştır, ondan sonra Irmak Hükümeti 
kurulmuştur. Nasıl, neden kurulduğunu, tekrar ediyo-
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rum; burada bahis konusu etmek istemiyorum, ama 
Irmak Hükümeti güvenoyu alabilir ümidi ile bazı si
yasî partiler, Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmaların
da o ümidi yarattıkları için Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından, Sayın Irmak'a Hükümeti kurma görevi ve
rilmiştir. Ama sonradan bu sözü veren siyasî partiler 
sözlerinden caydıkları için maalesef Sayın Irmak Hü
kümeti güvenoyu alamamıştır. Evet, karşımızda gü
venoyu alamamış, istifa etmiş ama Anayasanın 102 -
103 ncü maddelerine göre kurulmuş meşru bir Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti vardır. İçte ve dışta kim
senin bundan endişe etmesine mahal yoktur, kimse 
de bundan herhangi bir hususta cesarete kapılmama
lıdır. 

Şimdi böyle bir Hükümet, bu haliyle, bütçeyi za
manında getirmiştir. Bu bütçeyi kabul etmiş olmanın 
güvenoyu anlamına gelmesine ve bu güvenoyu veren 
partilerin bu Hükümeti destekledikleri manasını çı
karmaya imkân yoktur. Eğer bir bütçe. Bütçe Kar
ma Komisyonundan geçerek Yüksek Meclise gelir ve 
uygulama haline dönüşürse bunun sebebi Sayın Irmak 
Hükümetine güvenoyu vermek değil, bunun maksadı, 
amme hizmetlerini ve memleketin gelişmesini engelle
memek için gerekli yatırımların yapılmasına, gerekli 
harcamaların yapılmasına ve devletin gelirlerinin top
lanmasına imkân verebilmek sebebine dayalıdır. Yok
sa siyasî partiler bu Hükümet karşısındaki tavırlarını 
güvenoyu ile göstermiş bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, durum böyle olunca, Sayın 
Irmak Hükümeti Meclisten güvenoyu alamadığına gö
re, Anayasanın 94 ncü maddesinin gereği olan iktidar 
grupu ve iktidar grupları yoktur.. Olmadığına göre, bu 
maddenin uygulanması mümkün olamadığına göre, 
o halde 85 nci maddenin «Meclisin bütün faaliyetle
rine siyasî partiler kuvvetleri oranlarında iştirak eder» 
hükmünün uygulanması zaruridir. Uygulanmadığı tak
dirde, biraz evvel arz ettiğim gibi, Hükümet ve Dev
let bütçesiz kalacaktır, bütün hizmetlerin 1 Marttan 
sonra görülmesi mümkün olmayacaktır. 

Bu sebeple devlet hizmetlerini durdurmayı, Anaya
sanın öngördüğünü kabul etmek imkânı yoktur. Ana
yasa insicamlı bir bütündür. Binaenaleyh bu bütün 
içinde 94 ncü madde, maddeten iktidar grupları bu
lunmadığı için kurulamadığına göre o halde daha umu
mî bir hüküm olan Meclisin faaliyetlerine siyasî par
tilerin kuvvetleri oranlarında iştirak etmelerini gerek
tiren 85 nci maddenin uygulanması zaruret halini alır. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyorum; hiç bir va
kit Hükümet bunalımı rejim bunalımı haline gelme
melidir, getirilmemelidir. Eğer parlamentonun üstün

lüğünü, eğer demokrasiyi kabul ediyorsak; o halde 
demokrasinin şüpheye düşmesine, vatandaş nazarında 
demokrasinin ve parlamentonun, bütün umutları yı
kıcı bir müessese haline getirilmesine meydan verme
memiz lâzımdır. 

tşte hukukî saygınlık, o zaman Parlamento tara
fından kaybedebilir. Hem hukukî saygınlık kaybedi
lir, hem siyasî saygınlığını kaybeder, hem sosyal say
gınlığını kaybeder. Çünkü, mademki Anayasamıza 
göre hükümet buhranları olmaktadır ve olması bugün
kü şartlar içinde de yaşanmaktadır. O halde bu oluşa 
rağmen bir de Parlamentoyu Anayasaya dayanarak 
«Bütçe yapamazsın.» içtüzüğümüzün 79 ncu maddesi
ne göre memleketin çözülmesi, bir yasaya bağlanma
sı zarurî olan hususlarını Bakanlar Kurulu karara 
bağlayıp da Meclise sunduğu zamanda bu kanunları 
da bu Komisyon konuşmayacaksa; o halde Parlamen
to, hiç bir iş yapmayan ve memleketin meselelerini 
çözmeyen bir müessese haline gelir ki, bu halde ken
disine saygı duymaya, bu halde kendisinin varlığını 
kabul etmeye vatandaş nazarında tereddüt düşer. 

Onun için biz Adalet Partisi olarak diyoruz ki, 
18 Eylülden beri Türkiye'de hükümet kurulamamakta
dır. Ama biraz evvel Sayın Güneş'in bahis konusu 
ettiği bir hususu kabul etmek de mümkün değildir : 
«Efendim, hükümetler istifa ederler, o halde Meclis 
denetiminden de kurtulurlar; rahatça ne sözlü soru, ne 
yazılı soru, ne gensoru işler, onlar da iktidar edip gi
derler.» Bu mümkün değildir muhterem arkadaşlarım. 

Güvenoyu almamış, istifa etmiş bir hükümetin ye
rine, yenisini kurmak için, Sayın Cumhurbaşkanının 
tetkiklerini yaparak en kısa zamanda bir başbakan 
adayı bulması zaruridir. İstifa etmiş bir hükümetin 
ilelebet durumunu devam ettirmesi mümkün değildir. 
Eğer siyasî şartlar ertesi gün hükümet kurmayı gerek
tiriyorsa, derhal Cumhurbaşkanının bu vazifesini ye
rine getirerek, bir zata başbakanlığı tevdi etmesi lâ
zımdır. Bunu yapmadığı takdirde, istifa etmiş bir hü
kümetin süresiz vazife görmesine Cumhurbaşkanı mü
saade ettiği takdirde, o zaman buhran, o zaman Ana
yasayı aşış parlamentoya değil, siyasî partilere değil, 
Sayın Cumhurbaşkanına düşer. 

Binaenaleyh hiç bir vakit biz, istifa etmiş bir hü
kümetin ilelebet vazifede kalabileceğini kabul etmiyo
ruz. Bunun en kısa zamanda çözüleceğini, memleketin 
siyasî şartlarının elverdiği ölçüde en kısa zamanda çö
zülebileceğine ve Cumhurbaşkanının da en kısa za
manda, istifa etmiş Başbakandan sonra bir kişiye baş
bakanlık ödevini vermesinin vazifesi ve kaçınılmaz 
mecburî vazifesi olduğunu kabul etmiş oluyoruz. 
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ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Doğru, doğru da; 
Cumhurbaşkanı bekliyor kim işgal edecek diye... 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale- etmeyin. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Birgit, 

kimsenin Hükümeti işgal etmesi gibi bir sorun ba
his konusu olamaz. Eğer Türkiye'de Hükümet so
rununun lâf atarak nereden doğduğuna polemik gö
türülmek istenirse, bundan her halde sız de kârlı çık
mazsınız. 

ALİ SANLI (Burdur) — Mektup yazın Cumhur
başkanına. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Çıkarız. 
İLHAMt ERTEM (Devamla) — Çıkmazsınız. 
ORHAN BİRGİT (L«.anbul) — Seçimde belli 

olur. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ederim Sayın Birgit. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bugün Türki

ye'de bir Hükümet bunalımı varsa, her halde bunun 
sorumlularından bitinin Cumhuriyet Halk Partisi, 
ikincisinin de Demokratik Parti olduğu açıktır. 

ALİ SANLI (Burdur) — HaydiiiL 
ÎLHAMİ FRTEM (Devamla) — Haydisi yok. 

Türkiye'de gerçek var. 

ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Adalet Partisi 
Türkiye'de yok bir kere. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Birgit. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Türkiye'de bu

gün dört siyasî parti birleşerek Hükümet kurmaya 
hazır olduklarına ve beş bağımsız milletvekili de bu
na katılmayı kabul ettiklerine göre,, binaenaleyh, bu
gün Türkiye'de Hükümet kurmaya hazır 218 üye 
mevcuttur. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Par
tisi 187 mevcuduyle ortadadır. Demokratik Parti, 
bu iki gruptan birine iltihakı demeyim de onlarla iş
birliği yapmayı, onlarla bir koalisyona girmeyi ka
bul ettiği takdirde, Türkiye'de Hükümet bunalımı 
kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem rica ederim, bir istir
hamım var, lütfen konuşulan konu içinde kalınız, 
bir nevi sataşmaya meydan vermeyelim. 

İLHAMI FRTEM (Devamla) — Sayın Başka
nım ben konu içinde kalıyorum. Baştan da konu 
içinde kalacağımı arz ettim, fakat atılan lâflarla Tür
kiye'de niye Hükümet... 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bu hatibe 
Adalet Partisi Grupu adına mı, yoksa Demokratik 
Parti Grupu adına mı sö zverdiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ikaz ettim gör
dünüz efendim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) - Neyi ikaz 
ettiniz? 

BAŞKAN — Müşahade ettim, sadede davet et
tim; Sayın Birgit'in yerinden sataşması böyle bir ce
vabı gerektirdi; fakat taştı cevap, anlıyorum ben de 
sadede davet ettim. 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Sayın Başka
nım, hiç kimsenin telâşa ihtiyacı yok, ben Demokra
tik Parti Grupu adına konuşmuyorum, ben Adalet 
Partisi Grupu adına konuşuyorum, Yalnız niçin Hü
kümet kurulamadığı konusu bahis konusu olduğu 
zaman da, ben bugünkü Türkiye'deki gerçeği orta
ya koydum. 218'li bir mevcut burada dedim. 187 
mevcutlu da bir parti vardır. Tabiî ki, bunların her
hangi birini 226'ya vardırmakta Sayın Demokratik 
Partili arkadaşlarımız... 

. MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sana ne? 
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlarım, yeriniz

den müdahale etmeyin. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bana mı ne? 

Muhterem arkadaşlarım, bir yandan demokratik yol
larla kısa zamanda siyasî narti olarak, vazifemiz Hü
kümet kurmak, iktidar kurmak ve bu yolla yasama 
yapmak, memleketi idare etmek iken onu normal 
yolla gerçekleştiremezsek, Türkiye'nin içinde bulun
duğu şartlarla Parlamento işleyemez. Memleketin iç
te ve dışta beklediği çok âcil sorunların halli için ge
rekli kanunlar çıkarılamazken, nasıl olur da burada 
sana ne dersiniz? Nasıl dersiniz? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

Her ikisi de bizi ilgilendirmektedir muhterem ar
kadaşlarım. Bir yandan Türkiye'nin içte ve dışta 
gerçekten gittikçe ağırlığını artırmakta olan sorunla
rını çözmek bir, demokratik kaideler içinde kalmak, 
iki. Eğer, bana «sana ne» diyen arkadaşlar kendileri 
de aynı heyecanı duyup, hep beraber gayret etsey
dik, belki bugün Karma Bütçe Komisyonunun bu 
tarzda konuşulması bahis konusu olmazdı. Çünkü o 
zaman partiler çoğunluğuna dayanan bir Hükümet 
meydana gelirdi. İşte bunun nedeni budur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi topluyorum. Tür
kiye'de bir özel durum vardır. Bunu inkâr etmek im
kânı yoktur. Türkiye'de güvenoyu alamamış, istifa 
etmiş bir Hükümet mevcuttur. Ama bu Hükümeti, 
bütün sorunlarda (geçende örfî idare konusunda ol
duğu gibi), memleketin iç ve dış bütün sorunlarında, 
hepimizin bütün varlığımızla destekleyeceğimizden 
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herkesin emin olması gereken güvenoyu alamamış, 
istifa etmiş bir hükümet mevcuttur. Yeni Hükümet 
kurulana kadar memleketin hizmetlerini, içte ve dış
ta âcil çözüm bekleyen hizmetlerini görmeye mecbu
ruz, bu memleketin beklediği kanunları çıkarmaya 
mecburuz, işte bu sebeple Anayasayı, bu anlayışlar 
içinde demokratik düzene inan içinde, Anayasanın 
bütünlüğü ve insicamı içinde ele aldığımız takdirde, 
94 ncü maddenin gerektirdiği iktidar grupu veya 
grupları olmadığına göre, 94 ncü madde uygulana
mayacağına göre, Anayasanın Parlamento çalışma
larını tespit eden 85 nci maddesinin uygulanması 
zarurîdir. Hepimizin vazifesi; Parlamentoyu işleye
mez, Devleti ve Hükümeti hizmet göremez halden 
kurtarmaktır. 

Onun için, Adalet Partisi olarak 85 nci madde
nin uygulanması ile siyasî partilerin kuvvetleri ora
nında Karma Bütçe Komisyonunun kurulmasının 
zaruretine, biran evvel, bütçe yılı gelmeden önce de 
bunların konuşulmasına zaruret görüyoruz. 

Sonra, bir ikinci hususu da belirtmek lâzımdır ki, 
biz artık planlı bir dönemdeyiz muhterem arkadaşla
rım. Beş Yıllık Kalkınma Planının bu yıl üçüncü yı
lındayız. Elimizdeki program belli, yapılacak tercih
ler belli. Tabiî, iktidar, Hükümet hiç mi değişiklik 
yapmayacaktır, hiç -mi imkânı yoktur? Tabiî ki, var
dır ama, bu nihayet yüzde 85'i 90'ı değişmemek kay-
dıyle olabilir. 

Hazırlanan bütçe Yüksek Meclisçe kabul edilmiş 
olan Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü dilimine 
ait bir bütçedir. Bir tarafta cari harcamalar, diğer 
tarafta planın öngördüğü - Millî Eğitime, bayındır
lığa, sağlığa, ayrılmasını öngördüğü - ödenekler kar
şısında zaten bütçede çok büyük değişiklikler yapıl
ması imkânı da yoktur. Kaldı ki, bütün temennimiz, 
kısa zamanda siyasî parti çoğunluğuna dayanan bir 
hükümetin kurulmasıdır. Bu Hükümet kurulduğu 
zaman, tabiîdir ki, bütçede gerekli değişiklikleri, ak
tarmaları yapmak suretiyle kendi siyasal, sosyal, eko
nomik tercihlerine göre bütçeye gerekli elastikiyeti 
koyar ve kendi inanı açısından bütçeye kendi ren
gini verebilir. 

Bu sebeple... 
ORHAN BÎRGlT (İstanbul) — Bütçenin sahibi 

kim?.. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bu sebeple 94 

ncü madde uygulanamadığına göre, 85 nci maddeye 
göre Bütçe Karma Komisyonunun kurulmasının 
Anayasanın maddesine de, ruhuna da, hukuk ilmine 

de uygun olduğunu ifade ediyorum; biran evvel hiz
metlerin çözülmesi, hizmetlerin aksamaması zarure
tine inanıyorum. 

Bu sebeple 85 nci maddenin uygulanmasında hu
kuka uygunluk bulunduğunu arz eder, hepinize say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet 

Altınsoy, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gündemimiz, Anayasa muvacehesinde Karma 

Plan ve Bütçe Komisyonunun nasıl terekkübedeceği 
idi, ama maalesef sayın sözcü arkadaşlarım meseleyi 
biraz dışarıya çıkardılar. Ben aynı yolu tercih etme
yeceğim, mümkün olduğu kadar teknik olarak gün
demimizin konusu içinde kalacağım. Yalnız küçük 
bir hususa işaret etmek zaruretindeyim: Sayın Ertem 
Sayın Adalet Partisinin sözcüsüdür, Demokratik Par
ti ile hiçbir ilgisi yoktur. (A. P. sıralarından, «Onu 
biliyoruz» sesleri) Demokratik Parti hakkında söyle
diği sözlerde yetkisizdir. 

Cenabı Hak insanlara beş hassa vermiştir, bizim 
kanımıza göre bir de altıncı hassa vardır, o da had
dini bilmektir. (D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Biz haddimizi biliyoruz ve meselâ bizim kanımı
za göre, Sayın Adalet Partisi ile Sayın Halk Partisi
nin kuracağı Hükümetin Parlamentoda çok geniş ta
bana dayalı, çok da muvaffak bir Hükümet olacağı 
kanısındayız ama, «niçin kurmuyorsun» diye sor
muyoruz, haddimizi bildiğimiz için. (Adalet Partisi 
sıralarından, «Demirel'e de siz karışmayın» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, sataşmayalım efen
dim. 

Siz devam buyurun efendim. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Hâlâ aklı

nız başınıza gelmedi. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kılıçoğlu. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Demirel'i 

size bağışladık, sizin olsun. Karışmıyoruz zaten. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Altınsoy, karşı

lıklı görüşmeyelim, konuya dönelim lütfen. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar» Yüce Meclisten güvenoyu alamamış ve 
bu nedenle de istifa etmiş olan Sayın Irmak Hükü
meti, Anayasanın ve kanunların öngördüğü müddet
ler geçtiği için Yüce Meclise bütçeyi sevk etmek üze
redir. Ancak, Parlamentoda Karma Bütçe Komisyo
nu kurulamamaktadır. Anayasanın belli maddeleri 
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ortaya bir müşkülât çıkarmaktadır. Sayın Irmak Hü
kümetinin güvenoyu istemek üzere Yüce Meclise gel
diği sırada, Hükümet hakkında Demokratik Parti
nin noktai nazarını arz ederken şöyle söylemiştik: 

«Sayın Irmak ve onun kabine arkadaşlarının şa
hıslarına hürmetimiz, itimadımız sonsuzdur. Ancak 
bu Hükümetin tarzı teşekkülünde, kuruluş şeklinde 
birçok endişelerimiz var» demiştik. Bu endişeleri
mizden birisinde de, «Bu Hükümet yarın bu Meclis
ten güvenoyu alsa dahi, Karma Bütçe Komisyonu 
hangi esasa göre kurulacaktır? Güvenoyu veren par
tiler bu Hükümetin iktidar kanatları mı olacaktır, 
Olmayacak mıdır? Bunun endişesini çekiyoruz.» de
miştik. Sayın Irmak Hükümeti güvenoyu alamadı, 
endişemiz daha da çoğaldı. 

Şimdi mesele biraz daha ehemmiyet kesbetmiştir. 
Anayasanın 94 ncü maddesi sarihtir. Anayasanın 85 
nci maddesi de sarihtir. Muhterem arkadaşlar, Ana
yasa bir küldür, maddelerinin her birisi ayrı ayrı ay
nı kıymettedir. Bir maddeyi diğerine tercih imkânı 
yoktur. Bu şekilde hareket edildiği takdirde hukuk 
nizamına, hukuk literatürüne ve hukuk ilmine aykı
rı hareket edilmiş olur. 

94 ncü maddede herhangi bir tereddüt yoktur. 
94 ncü madde; «İktidar grupu ve grupları 50 kişilik 
bir komisyonda en az 30 kişi ile temsil edilir» diyor. 
Arkadaşların eğer bunda tereddüdü varsa, 94 ncü 
maddenin anlaşılmasında, yazılışında, ifadesinde bir 
tereddüt varsa bu münakaşa edilebilir. Ama bunda 
bir tereddüt yoksa, «94 ncü madde yerine 85 nci 
maddeyi tercih edelim, 226 ncı maddeden hareket 
edelim, 64 ncü maddeye dönelim» şeklinde, 94 ncü 
maddeyi diğer maddelerden daha az ehemmiyetli, 
daha az hukukî ve daha az Anayasa maddesi say
mak hukuken ve mantıken mümkün değildir. 

Hal böyle olunca, 85 nci maddeye istinaden bir 
Karma Bütçe Komisyonu kurma imkânına sahip de
ğiliz. Demokratik Parti olarak bizim hukuk anlayı
şımız, hukuk görüşümüz, Anayasa anlayışımız budur. 

Şimdi bazı muhterem arkadaşlar, ki, ilmine, irfa
nına, titrine ve şahsına son derece hürmet ettiğim 
Sayın Güneş, bir başka mesele ortaya atıyor. Bir 
noktaya kadar bizimle beraber oluyor, ancak bir 
noktaya gelince diyor ki, «Anayasanın 94 ncü mad
desine göre kurulabilecek bir komisyon ancak tam 
bütçeyi görüşebilir.» Ancak, bir yetki kanunu gelir
se, hukukî olmayan bir tabirle, muvakkat, geçici bir 
bütçe gelirse - ki adına yetki kanunu diyoruz, iki ay
lık, üç aylık veya daha az veya daha çok müddetle 
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sarf yetkisi veren bir kanun gelirse - o zaman diyor 
85 nci maddeye göre kuvvetler oranında bir komis
yon kurulabilir ve bunu görüşebilir... Biz bu kana
ate de iştirak etmiyoruz. 

Hukuk bir küldür. Eğer 94 ncü maddenin Anaya
sada mevcudiyetine "rağmen 85 nci maddenin işleme
sini kabul ediyorsanız bu bir prensip meselesidir. Ka
bul ederseniz bu yetki kanununu da görüşür, bütçe
yi de görüşür, gelecek bütçeleri de görüşür. Mesele, 
hukuk prensibinden ayrılmak veya ayrılmamak me
selesidir. 85 nci maddenin 94 ncü madde muvacehe
sinde işlemeyeceği kanaatindeyiz. Eğer bunu işletir
seniz, bu prensipten ayrılırsanız, o zaman «Yetki ka
nununu görüşsün de tam bütçeyi görüşmesin» de
mek kanaatimizce hukukî ve mantıkî olmaz. 

Efendim, bir hususa daha işaret etmek istiyo
rum. Deniyor ki; «Belki, bu görüş bir zaruretten çı
kıyor.» Zaten zaruretlerden doğuyor bütün bu hikâ
yeler. Eğer, Sayın Irmak Hükümetinin tam bütçesi 
komisyonlarda görüşülür, kabul edilir, Heyeti Umu-
miye'de de kabul editîrse bu, Hükümete güvenoyu 
verilmiş manasına gelir; evet güvenoyu verilmiş ma
nasına gelir bizim hukuk anlayışımıza göre. Ne Ana
yasamızda ne de İçtüzükte böyle sarih bir hüküm 
yoktur, ama Cumhuriyet tarihinden bu yana bütün 
Cumhuriyet hükümetleri bütçelerini bir nevi genso
ru kabul etmişlerdir. Güvenoyu almışlarsa devam et
mişlerdir, bütçeleri kırmızı oy almışsa istifa etmiş
lerdir. Bu teamül bu Parlamentoda teşekkül etmiştir, 
müessestir; binaenaleyh Sayın Irmak Hükümetine, 
şayet bize rağmen bu kılıf bulunur da bütçesi görü
şülür ve beyaz oy alırsa, şimdiden haber veriyoruz; 
güvenoyu almış bir hükümet olur. (A. P. sıralarından 
«Anayasada yoktur» sesleri) Ben, Anayasada olma
dığını söyledim beyefendi, dinlemişteniz. 

BAŞKAN — Rica edeyim arkadaşlar, lütfen mü
dahale etmeyin. 

Devam buyurunuz Sayın Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Zamanı 

gelince onu da münakaşa edeceğiz, öyle anlaşılıyor. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Irmak Hükümetinin 

hüviyeti dolayısıyle, hukukî durumu dolayısıyle, Hü
kümetin Meclislere kanun sevk etme hakkı da yok
tur. Bütçe bir kanundur. Bütçeyi aslında Sayın Ir
mak Hükümeti Yüce Meclise havale edemez her şey
den evvel. 

Muhterem arkadaşlarım, neden bu kadar müşkü
lât çıkarıyorsunuz? «Memlekette zaruret var, Mart 
ayından itibaren memur maaş alamayacak, hiçbir 
harcama yapılamayacak, memleket tehlikede, vatan 

360 — 



M. Meclisi B : 19 

batıyor...» Bu edebiyatları çok dinledik. Bunların 
çaresi vardır arkadaşlar. Çaresi, maslahatın iktizası
na göre kılıf bulmak değildir. Hukuk kaideleri cemi
yet ve toplum ihtiyacından doğar. Eğer toplumun ih
tiyacı varsa, Yüce Meclisimiz kanun cıkaıma yetkisi 
olan bir meclistir. Anayasayı tadil etmek, yeniden 
Anayasa yapmak yetkisini haizdir. Hukukî prosedü
rü içinde getirirsiniz, 94 ncü maddeyi kaldırırsınız, 
başka türlü bir madde koyarsınız, 85 nci maddeyi 
ıslah edersiniz. Hatta Sayın Irmak Hükümetine, bi
zim hukuk anlayışımıza sığmamasına rağmen, bir 
hukukî veçhe verirsiniz, kanun çıkarırsınız; eğer ce
miyetin ihtiyacı bu ise. Efendim, maslahatın iktizası
na göre kılıf hazırlayıp; 94 ncü madde şurada dur
sun, 84 ncü maddeyi böyle anlıyoruz, böyle yaparız, 
böyle kullanırız demek olmaz. Sarih olmak mecburi
yetindeyiz. Meclissiniz, kanun çıkarmaya Anayasa
yı değiştirmeye, yeniden Anayasa yapmaya hâkimsi
niz, muktedirsiniz. Getirirsiniz, değiştirirsiniz, ona 
göre yaparsınız. Hukuk kaidelerini maslahatın ikti
zasına göre zorlamak belki günü kurtarır; ama ileri
de daha acı, daha ağır günler getirir. Zaruretin ikti
zasından yapılan ivicaçlar cemiyetlere iyilik getirme
miştir. Bunu tespit etmek mecburiyetindeyiz 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AUınsoy. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahsı adına 

Sayın Ahmet Şener buyurun. 
Konuşmanız 10 dakika ile sınırlıdır efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

10 dakika ile sınırlı olması 73 ncü maddeye göre mi 
yoksa başka maddeye istinaden mi? Onu öğrenmek 
istiyorum. 73 ncü maddeye göre söz verdiniz, müza
kere açtınız. 73 ncü maddenin birinci fıkrasında ve
ya son fıkrasında yoktur. Ben, 10 dakika olduğuna 
dair başka bir madde bilmiyorum. Hangi maddeye 
göre? Onu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — Ben, baştan arz ettim efendim; 
gruplar adına 20 dakika, şahısları adına 10 dakika 
olarak, 61 nci maddeye göre. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; benden evvel konuşan grup 
sözcülerini hepimiz dinledik. 

Beni mazur görsünler, bir defa istifa etmiş olan 
bir Hükümetin bütçesi yoktur, planı yoktur, prog
ramı yoktur. Bütçe, plan ve programa göre tanzim 
edilir. 

iki türlü Bütçe Karma Komisyonu da yoktur. 
Yani, iktidar Hükümetine ayrı bir bütçe komisyonu, 
istifa etmiş olan bir Hükümete de ayrı bir bütçe ko-
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] misyonu tarzı yoktur ve şimdiye kadar Parlamen
tomuzda da görülmemiştir. Çünkü, istifa etmiş olan 
Hükümet, İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesine göre 
kanun getiremez. Bu ise bir kanundur. 

Arkadaşlarım da ifade ettiler, bütçeyi Hükümet 
ancak havale etti. Bütçenin havalesi zamanında ya
pılmıştır. Hepimiz siyasî tercihlerle burada konuşu
yoruz. Gazetelerden okuduğumuza göre, Bütçe Kar
ma Komisyonuna gelmiş olan istifa etmiş Hüküme
tin bütçesi 106 milyar liradır. Bu 106 milyar liralık 
bütçeyi, 2 - 3 siyasî parti grupunun komisyonda 
birleşip bilfarz 150 milyar liraya çıkarttığında, o za
man Hükümetin istifa etmesi lâzım. Plan ve prog
ramına göre istifa etmesi lâzım, ki zaten istifa etmiş 

| bir Hükümettir. Bu da mümkün olmayacaktır, müm
kün değildir. Çünkü, bütçe Genel Kurula geldiği za
man, yine Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkra
sına göre, gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapılamaz. O halde, artırma, eksiltme yapıla
madığına göre, 85 nci maddeye göre kurulmuş olan 

I komisyona, «İstifa etmiş olan bir Hükümet olarak 
Devletin bütçesini buyurunuz çıkarınız» demek uy
gun olmaz. Anayasa demiyor, biz de diyemeyiz. Der-

I sek Anayasaya aykırı olur. Böyle bir imkân düşü
nülür ve olur ise, bu çıkartmış olacağınız bütçe ka
nununu Anayasa Mahkemesi iptal eder. Mümkün 
değil... O zaman buna teşebbüs edenler, o takdirde 
(Burada birçok siyasî terimler kullandılar; hastane, 
yatırımlar, sanayi filan) memlekete en büyük kötü
lük yapmış olurlar. Neden? Anayasa Mahkemesi ip
tal edecek ve geçici bir bütçe yapmak için günler
ce uğraşacaksınız.. Onun için buna hiç tevessül et
meyin. 

Arkadaşlarımızdan gene ifade edenler oldu, ben 
de tekrar edeceğim. Bu Meclis her şeye hâkimdir, hâ-

I kim olduğuna da inanıyoruz. Buyurun bu Anayasa 
maddesini değiştirelim, değiştirilsin. 94 ncü maddenin 
veya 85 nci maddenin altına bir fıkra ilâve edilir: 
«Böyle Hükümet zamanında 85 nci madde uygula-

I nır.» denir ve iş biter. 
I «Anayasayı çiğniyorsun.» deniyor. Anayasa ke

di değil ki bastığın zaman ciyaklasın!... O mümkün 
I değil. Anayasa böyle çiğnenir; bu Mecliste bu şekil-
I de bir karar verilirse, Anayasaya aykırı olur. 

Bu sözümü söylerken başka bir manaya alınma-
I masını istirham edeceğim. Hasbelkader 12 sene Büt

çe Karma Komisyonunun üyesi idim. Bunlar üze-
I rinde titizlikle durulmuştur ve durulmaktadır. Büt-
I çe, memleketin bütün sorunlarını ortaya koyan bir 
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kanundur. Meselâ, yol yapımında bu Hükümetin hiç
bir siyasî karakteri yoktur. Yol yapımında bu Mec
lis belki çok daha fazla bir yatırıma gidecek. Su ko
nusunda, hastane konusunda, millî eğitim konusunda 
ağırlık verecek. Belki siyaseti öyle icabetiriyordu da, 
başka bir bölümü ihmal edip, bu konulara ağırlık ve
recek. Hayır efendim, yetkisi yok ki... Siz yol üzeri
ne ağırlık vermek istersiniz; ama 85 nci maddeye 
göre Bütçe Karma Komisyonu kurulduğu takdirde, 
iki siyasî parti grupu kulis yapmak suretiyle sizin gö
rüşünüzü sıfıra indirir, başka bir konuyu çıkartır. 
Hani plan?... Hani program?... Senelik programınız 
plana uygun olacaktı? Yok ki zaten... 

Hükümetin sayın üyelerine, herkesin ifade ettiği 
gibi, aynı ifade ile, daha iştiyakla iştirak ederim, say
gımız sonsuz; ama programını Meclis kabul etmedi. 
Hükümet programı yok ortada. Hükümet programı 
olmadığına göre, hangi bütçeyi Maliye Bakanlığına 
teslim edelim?... Mümkün değil. 

Hükümet dediğiniz, programı vardır, Meclisten 
tasvip almıştır, programına para istiyorsa para vere
ceğiz ve bunun sarfını yapacak. Bunu çıkarttınız, bir 
hükümet kuruldu, bu sizin düşündüğünüz plan ve 
programı kabul etmedi. Efendim etseydin... Olur mu? 
Bu tarz hükümetin, programı yok, plana uygun de
ğil, senelik programa uygun değil... Bir bütçe 106 
milyar, 120 milyar, buyurun sarf edin... 

Efendim, ben yola çok Önem veriyorum, suya 
çok önem veriyorum, bakmışsınız ki bu hükümet 
başka bir konuya önem verir. Ama benim siyasî 
tercihim budur. Bu siyasî tercihle nereye gideceğim? 
Halka hesap vereceğim; ama bu Hükümet halka git
meyecek. Gitme yolu kapandı bunun. Gitme yolu 
kapandığına göre, bu mümkün değildir. 

Özel madde konmuştur. Niçin konmuştur? Has
belkader Kumcu Mecliste de vardım, bunun konuluş 
şekli bellidir. Zabıtlarda bellidir. Özel madde kon
muştur ki, hükümet buradan geçirmiş olduğu hükü
met programının bütçede parasını alabilsin. 50 ki
şilik komisyon üyelerinin 35 kişisi milletvekili ola
cak şekilde oluşturulmuş. Bu oluşturmanın karşısın
da; programı yok, plana bağlı olmasının nedeni kalk
tı ve ondan sonra siz diyorsunuz ki, Bütçe ve Plan 
Komisyonunu kuracağız. Neye göre? 85'e göre. Ni
çin Bütçe Komisyonu, diğer komisyonlar gibi kuv
vet oranlarına göre kurulmamıştır? Çünkü bütçeye 
özellik verilmiştir. Çünkü hükümetin can alıcı da
marı orada, programını yürüteceği siyasî anlam ora
da, plan orada. O halde halka, yapacak olduğu hiz

meti gidecek söyleyecek. Seçime gideceğim diyor, 
seçime gidecek olan bir Meclis, eğer giderse, hesap 
verecek. Sana diyecek, şu kadar yol parası, şu ka
dar su parası veriyorum, şu kadar yatırım yapıyo
rum, ama bu Sayın Hükümet gitmiyor ki. Sayın Hü
kümet burada, istifa etmiş. 

Buna bütçe vereceğiz, onun dediği bütçeyi ben 
tasvip edeceğim, ister 85'e göre, ister 94'e göre ve 
ondan sonra halka hizmet edecek. Hesabı bende, he
sap verme olanağı bende olacak, güçlüğü bende ola
cak; hükümet diyecek ki, bunu yapınız. Mümkün de
ğildir arkadaşlarım. 

Burada bu söylenirken, Sayın Hükümetin başında 
bulunan Sayın Irmak ve onun üyelerine sonsuz say
gım vardır; ama gelenek bu, hangi malî olanağa sığ
dırılacak bu bütçe? «Efendim devletin işleri-, yatı
rımları durdu...» Geçen seneki, 1974 yılının harca
maları esas olmak üzere yetki verilir. O kadar. Bu 
yetki, verildikten sonra devam eder. Bunun çaresi 
bulunacak, ama polemiğe gidiliyor, Sayın Reisicum-; 
hura mektuplar yazılıyor. O halde ben de söyleye
yim Sayın Ertem'e; dokuz madde vardı, onuncusu
nu niye ilâve edip de göndermediniz? Hani, oradan 
buradan kabahati Demokratik Partiye veyahut da 
Halk Partisine yüklüyordunuz... Oturdunuz günlerce, 
anlayamadınız onu. Ama anlamadığınızın cezasını 
çekiyorsunuz şimdi... (A.P. sıralarından gürültüler an
laşılmayan müdahaleler) Size şunu söyleyeyim : Siz 
«Milliyetçi Cephe» (beni söyletmeyin) kurduk diyor
sunuz, sizin kurduğunuz vatan cephesi... 

BAŞKAN — Sayın Şener, rica ederim. 

AHMET ŞENEPv (Devamla) — Evet, vatan cep
hesidir. Arkadaşlarım, bu memlekette bu Parlamen
toda cephe kurulmaz. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sol cephe var ya. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sonra milleti, 

askeri, talebeyi, işçiyi, cephe kurarak ayıramazsınız. 
Arkadaşlarım ben bu gürültülere pabuç vermem. 

YÜCEL DİRİK (tzmir) — Sol Cephe var mı?... 
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyiniz 

efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sol cephe yok
tur, bu millet cephesidir. (A.P. sıralarından gürül
tüler.) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Halk Kur
tuluş cephesinden ne haber? 
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BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyiniz. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Siz bu memle

kette «Vatan cephesi» nin cezasını çektiniz, yine çe
kersiniz. 

Saygılarımla. (A.P. sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar, «Yuh» sesleri, C.H.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bana ne demiş-
seniz o kadarına yuh... 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim Sayın Şe
ner, rica ederim efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gel buyur dı
şarıya. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben öyle gürültü
lere papuç bırakmam. 

BAŞKAN — Sakin olun Sayın Şener, rica ede
rim. (A.P. ve C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz. 
Rica ederim arkadaşlar, Sayın Şener, rica ederim 

efendim. (Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu ile 
Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin karşılıklı 
lâf atmaları) Oturun rica ederim, lütfen. 

Buyurun Sayın Başbakan. (A.P. ve C.H.P. sırala
rından gürültüler) Rica ederim, rica ederim Sayın Ho
caoğlu, Sayın Erverdi, rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum efendim lütfen; Sayın Başbakan konuşa
caklar, rica ederim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri... (A.P. ve C.H.P. sıralarında gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, rica ederim efen
dim lütfen. Rica ederim Sayın Erverdi, rica ederim 
efendim, yapmayın canım. Sayın İslâm, Sayın Hoca
oğlu lütfen efendim, sükûnet bulun efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan, devam buyurun efen
dim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Her 
şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki; bugün bu
rada konuşulan konu, bir hükümet sorunu ve prob
lemi ve yetkisi değildir. Bu, sadece ve sadece Yük
sek Meclisin yetkisinde olan bir husustur. Komisyon
ların nasıl kurulacağı Anayasamızla, İçtüzüğümüzle 
belirtilmiş ve bu görev sadece Yüksek Heyetinize ve
rilmiştir. Bu bakımdan, bu komisyonun kuruluş tarzı 
üzerinde Hükümetin ayrı bir görüşü, ayrı bir teklifi 

bahis konusu olamaz. Elbette Yüce Meclis, Anayasa
nın ruhunu temsil ederek, memleket menfaatlerini ön 
planda tutarak en isabetli sonuca ulaşacaktır. 

Şunu ifade etmek isterim ki; Hükümetin teşek
kül tarzına bazı temaslar olduğu için - gerçi bir tek
rardan ibaret olacak; fakat bir defa daha belirtmek
te zaruret görüyorum ki - Hükümet, kendisini yerli 
yerine oturmuş, Meclisin güvenini almış bir Hükü
met telâkki etmemekte ve aksine Yüce Meclisin gü
venini kazanacak yeni bir hükümete görevi devret
mek için nöbet beklemektedir, dört gözle sırasını bek
lemektedir. Bu mesut an ne kadar çabuk ortaya çı
karsa, Hükümetiniz o kadar fazla sevinecektir ve tarh 
bir vicdan huzuru içinde görevini devredecektir. 

Şimdi, bu durumda görevini her an devre hazır 
olan ve fakat kendi elinde olmayan olaylar dolayı-
sıyle görev başında kalmasında zaruret olan bir Hü
kümetin ne yapması gerekiyor ise, kanunlar ve ka
mu yararı ne yapmasını emrediyorsa - müsaadenizle -
bu Hükümet onu yapacaktır. Yapmazsa, yalnız ben 
vicdanen değil, siz beni muatep edersiniz, hatta bel
ki Yüce Divana da sevk edersiniz. 

Bu itibarla; Hükümetiniz, kendisini meşru ve gö
revli, geçici elbette, iğreti ve fakat meşru ve görevü 
saymaktadır ve kanunların kendisine yüklediği so
rumlulukları, yükümlülükleri elinden geldiği ölçüde 
Yüksek Meclisin teveccühüne dayanarak ifade et
mek kararındadır. 

Nitekim İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesi, istifa 
etmiş olmasına rağmen hükümete ve ancak hükü
mete, komisyonlarda duran ve konuşulmayan mev
zuların konuşulmasını, harekete geçirme yetkisini 
bahsetmiştir. Bu yetkiye dayanarak - lütfettiniz - si
yasî hakların iadesi hakkındaki Kanunu müzakere 
buyurdunuz ve intaç ettiniz. 

Yine aynı zorunluluklar ve memleketin büyük bir 
* meselesi olan, sorumluluğu büyük olan Sıkıyönetimin 
devam etriiesi lüzumunu geldik, Yüksek Huzurunuz
da arz ettik ve oy birliği ile kabul buyurdunuz. 

Şimdi, bu gibi meseleler zuhur ettiği zaman, Hü
kümetin, işbaşında olmasını, elbette muayyen san
dalyeler üzerinde oturması manasına almazsınız. Bu 
sandalyede oturan adam, bu sandalyenin gerektir
diği vatan hizmetlerini, kanunların emrettiği, yük
sek millet menfaatlerinin emrettiği hususları icra ede
cektir. Ne zamana kadar? Kurulmasını dört göz
le beklediğimiz, teveccühünüze lâyık olacak bir hü
kümet görevi devraldığı ana kadar, bu yolda çalış-
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maya. devam edecektir. Bunu Yüksek Meclisin huzu
runda söylüyorum. Memlekete, hatta dünyaya da hi
tap ediyorum; Türkiye hükümetsiz değildir ve asla 
olamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Devlet» dediğimiz büyük varlık, bilindiği gibi 
üç müesseseye dayanır : Yasama müessesemiz var
dır, kaza müessesemiz vardır, icra müessesemiz var
dır. Bunların hiç birisinin bir tek saniye görevden 
kalması tasavvur edilemez, icranın, hiç tasavvur edile
mez. 

Bu itibarla, Hükümetimiz görevi devredinceye 
kadar, kanunla yükümlü bulunduğu işleri sürdürmek 
kararı ve azmindedir. Burada bu kararı perçinleyecek 
beyanlarda bulundular, arkadaşlarımız. Meselâ, pek
âlâ bir harcama yetkisi talep edebileceğimizi ve bu 
yetkinin de komisyonlarda konuşulabileceğini ifade 
buyurdular. 

Arkadaşlar, harcama yetkisi bir siyasî tercihtir, 
bir icraattır. Bu* bütçenin namı diğeridir. Aslında büt
çe, harcama yetkisidir. Bunu lütfedip verdiğinize gö
re, demek ki, bu Hükümetin bütçe getirmesi yetki
sini kabul buyuruyorsunuz. Buna zaten hacet de 
yok. Anayasa diyor ki, «Hangi hükümet işbaşında 
olursa olsun, Kasım ayının sonuna kadar bütçeyi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeye mecbur
dur.» Getirmediğim zaman bendenizi muateb eder
diniz, gayet haklı olarak. 

Onun için, müsaadenize sığınarak bütçeyi tam za
manında ve namütenahi müşküllere rağmen, denkleş
tirilmiş olarak Yüksek Huzurunuza getirdik. Ar
kadaşlar, bundan böyle bütçe Meclisin malıdır, ar
tık Hükümetin malı değildir; Meclis - topunu kabul 
eder, topunu reddeder, kısmen tadil eder, her şeyi 
yapar ve biz onun karşısında saygılı olarak dururuz. 

Bir şeyi tekrar etmeme izin vermenizi rica ediyo
rum. Arkadaşlar; bilmiyoruz, inşallah bûım hizme
timiz o zamana kadar sürmez, fakat muhal bir fa
raziye ile Şubat ayına kadar bütçeyi kabul buyurdu
ğunuzu ve bizim hizmette olduğumuzu kabul buyu
run. Bunu kabul buyurmanız, Hükümete güven ver
mek manasına gelmez ve bendeniz Hükümet * Baş
kanı olarak böyle bir kabulü güvenoyu saymamak-
tayın. Güvenoyunun prosedürünü Anayasamız tama
men ayrı şekillere koymuştur. Bu itibarla; yalnız İs
met Paşa, rahmetli tarihimizde bunu bir güven me
selesi saymıştır, ama şahsen ve evvelce angaje ola
rak saymıştır. «Benim getirdiğim şu bütçeye kırmızı 

i oy verirseniz bunu istifa sebebi sayacağım» demiş ve 
I kırmızı oy ortaya çıkınca da istifa etmiştir. Ama bu 

istisnai bir haldir. Bütçenin kabulü başka şeydir, gü-
I venoyu başka şeydir. Yani, farzı - muhal benim büt-
I cemi ayniyle kabul buyursanız dahi buna istinad ede-
I rek, kendimi güvenoyu almış bir Hükümet yerine 
I koymayacağımı ve buradaki müddetimin uzamasına 
i bu yüzden bir gayret harcayacağımı ve bunu bir 
I avantaj sayacağımı kabul buyurmamanızı bilhassa 
I rica ediyorum. Benim hükümet ve devlet anlayışım 
I budur. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, teorik münakaşalara girmeyeceğim. Ben 
I hukuk âlimi değilim. Şöyle bir hukuk tahsilim var; 
I ama teorik bir Anayasa Hukukunda söz söyleme yet

kisini haiz değilim. Ama Yüksek Meclisin dikkatini 
yine bir noktaya çekmek istiyorum : Aslolan, Türk 

I Devletinin bütün unsurlarıyle yaşaması ve işlemesi-
I dir. Kanunların kanunu budur. Hiç bir yorum (ben-
I denizin kanaatimce) Büyük Millet Meclisini faaliyet -
I ten alakoyacak tarzda yorumlanamaz sanıyorum. 

I Toplanıyorsunuz, ilk iş olarak tabiî organlarınız 
I olan komisyonları seçiyorsunuz. Bu bir şekil mesele-
I si değildir. Komisyonlar, Meclisin vazgeçemeyeceği 
I unsurlardır. Evvelâ bu unsurları yaptıktan sonra 
I Meclis çalışmaları başlıyor ve bu unsurlar arasında 
I da Bütçe - Plan Karma Komisyonunun diğer hiç bir 
I komisyonla kıyas kabul edemeyecek çok mühim bir 
I yeri vardır ve bu komisyon çalışmadığı zaman, bu-
I gün, yarın, mazide ve daima Büyük Millet Meclisi 
I fiilen çalışmıyor demektir. Bilmiyorum herhangi bir 
I durum, herhangi bir sıkıntılı durum bu neticeye gö-
I türmeli midir? Bütçe Komisyonunu seçmemek, do-
I layısıyle Büyük Millet Meclisini çalışamaz duruma 
I getirmeyi mazur gösterebilir mi? Bunun takdirini yük

sek Heyetinize arz etmek istiyorum. 

I Tekrar edeyim ki, «maddelerin hangisi daha hu
kukîdir, hangisini Büyük Meclis tercih eder?» bu hu
susta Hükümetinizin bir peşin hükmü, bir görüşü 
yoktur; bu konu tamamen Yüce Meclisin salâhiyet-

I leri içindedir. Biz yalnız Yüce Meclisin yüksek dik-
I katini şu noktalara çekmeyi bir vazife sayarız : 

I Memurların hayatı ile ilgili 12 kararname Bütçe 
i Komisyonuna gelmiştir ve çözüm beklemektedir. 
j Bütçe başlıbaşına memleketin her ferdini ilgilendi-
I ren büyük bir kanundur ve daha böyle, muhterem 
j Meclisten aldığım ilhamlarla ve İçtüzüğün 79 ncu 
I maddesindeki yetkiye dayanarak geciktirilmesinde 
I millet zararı olan bir hayli kanunun müzakeresini 
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Büyük Millet Meclisinden istirham etmiş bulunuyo
rum. Bütün bunların, yüksek millet menfaatleri ba
kımından muhakkak ki Bütçe ve Plan Komisyonun
dan geçmesi zorunluğu vardır. 

Buyurdular ki, «Hükümetin programı reddedil
miştir» Evet reddedilmiştir; ama devlet programı 
ayaktadır arkadaşlar. Sizin tasvip ettiğiniz devlet 
programı ayaktadır ve getirdiğimiz bütçe her şeyden 
evvel devlet programının, Üçüncü Beş Yıllık Prog
ramın 1975'e ait olacak kısımlarını ihtiva eder. Ya
ni, sizin koyduğunuz sınırlar içinde, sizin koyduğu
nuz prensiplere uyulmaya azamî dikkat ederek ge
tirilmiştir. Bununla beraber, elbette bu bütçenin to
punu reddetmek, kabul etmek, revizyon yapmak Yü
ce Meclisin yetkisi dahilindedir; Hükümetimiz bu
nu. ancak saygı ile karşılar. 

Bu vesile ile, hemen bütün hatiplerin, Hüküme
timizin pek de ferah olmayan durumu karşısında 
şahıslarımızı prensipten daima ayırmak nezaketini 
göstermeleri ve bize sevgi tezahüründe bulunmaları
na duyduğum minnetleri bir kere daha ifade eder, 
Hükümetin saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakana soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır. Bu, soru sorulabilecek bir 
görüşme değil efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — O zaman 
size sorabalir miyim? 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Ahmet Durakoğ-
lu. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Şubata ka

dar bu Parlamentoya acaba daha ne kadar hakaret 
edilecek? Sayın Başbakan, «Şubata kadar kalacağız» 
dedi. 

BAŞKAN — «Farzımuhal» dedi efendim. İyi din
lememişsiniz her halde. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Asla böyle bir şey olamaz. 
Bir an evvel gitmek istiyoruz. Lütfediniz yanlış an
lamayınız. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Başbakan... 
Buyurun Sayın Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Benden önce konuşan (Sayın Başbakan da dahil) 
parti gruplarının görüşlerinden biraz daha farklı bir 
görüşü arz etmeye çalışacağım. 

Aslında meseleyi iki şekilde ele almak zarureti 
vardır : 

Birisi, genel ve katma bütçe kanun tasarılarını gö
rüşmek esasıdır; diğeri, müstafi bir hükümetin var
lığı nedeniyle kamu harcamaları ve gelirlerin toplan
ması konusunda bir yetki kanununun görüşülmesi ko
nusudur. Bir tarafta, genel bütçeyi çıkarma karar ve 
azmi ile yapılacak işlemler vardır; diğer tarafta da, 
müstafi bir hükümetin bulunması nedeni ile, muay
yen bir süre için devlet gelirlerinin toplanması ve dev
let harcamalarının yapılmasına yetki verecek bir ka
nun tasarısını kanunlaştırma meselesi vardır. 

Şimdi, bu ikisini birbirinden kesin olarak ayırma 
zarureti aşikârdır. Biz burada oturmuşuz, ı«Bütçe 
Karma Komisyonu nasıl teşekkül etmelidir?» kararı
nı almaya çalışıyoruz. Bu o kadar acayip ki değerli 
arkadaşlarım... Çünkü, bu Komisyonun adı, (Başka
nıyım, çok iyi biliyorum, tüzük ortada, Anayasa or
tada) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonudur. Millet Meclisi, nasıl teşkil edileceğini so
ruyor. Siz ne şekilde karar verirseniz verin, Senato 
acaba sizin kararınıza uyacak mı? Öyle ise, kara
rınız tek yönlüdür, tek yanlıdır. Burada alacağınız 
herhangi bir kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonunu teşkil edemezsiniz. An
cak, Senatonun ve Millet Meclisinin müşterek karar
lan ile bir şekil almak imkânı vardır, buna da lüzum 
yoktur. Çünkü, Anayasanın 102 nci maddesi, hükü
metlerin Meclisler huzuruna, evveliyatla Millet Mec
lisi huzuruna bir programla geleceğini amirdir. Ni
tekim, Sayın Irmak Hükümeti bir programla gelmiş
tir; bu programı Millet Meclisinden güvenoyu ala
mamıştır. 

Nedir bütçe? Bütçe, Hükümetin siyasî tercihleri
nin, sosyal tercihlerinin, ekonomik tercihlerinin para
sal yöne dönüşümünde alacağı bütün tedbirler man
zumesini içine alan bir kanun tasarısıdır. Yani, bu 
programı nasıl gerçekleştirecektir Hükümet, nasıl han
gi tedbirleri alacaktır ve bu tedbirlerin mahiyeti ne 
olacaktır? Kabul etmediğiniz bir programın gerçek
leşmesi için niçin gayrete düşersiniz? Ben bunu anla
mam ki... Hatta Sayın Irmak, bu konuda kendisine 
zerre kadar görev düşmediğine inanmalıdır. 

Devletin bütçesinin çıkarılmaması halinde takip 
edilecek yollar memleketimizde denenmiştir, 4 ncü 
denemeyi yapmak zaruretindeyiz. Hükümet hali böy-
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le devam ettiği sürece, 1961 Anayasasının çıktığı ta
rihten bugüne kadar yaptığımız üç denemeden sonra, 
4 ncü bir denemeyi daha yapmak zorundayız. O da, 
devlet harcamalarının yapılmasına ve gelirlerinin top
lanmasına yetki veren bir kanun tasarısı çıkarılması 
konusudur. 

Arkadaşlar, 94 ncü maddeyi okuduğumuz zaman 
görüyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun teşkili, diğer komisyonlardan 
tamamıyle ayrı tutulmuştur ve bu Komisyonun bu 
şekilde teşkili için de, Hükümet Programında, Hükü
metin hedef aldığı hususlara erişebilmesini temin ba
kımından iktidar kanadına ağırlık verilmiş, bu ted
birlerin mutlaka alınmasını sağlamak istemiştir. 

»Şimdi, Sayın Irmak katsayıyı 9 olarak getiriyor
lar. Eğer, 85 nci maddeye göre teşkil edilecek bir ko
misyonda katsayıyı 9'da tutabilirlerse, «Bravo» diye
ceğim şimdiden. Çünkü, Sayın Adalet Partisi daha ön
ce 1973'te «12» teklifi yapmıştı. Şimdi, 85 nci mad
deye tabi olacak kanun prosedürü tamamıyle ayrıdır. 
Sayın üyeler, genel kurullarda, 94 ncü maddeye 
göre teşkil edilmiş olan komisyonun getirdiğinden 
farklı bir şekilde, gider çoğaltıcı ve gelir azaltıcı tek
lifleri yapamazlar ve o Komisyonun aldığı kararlar 
aynen gelir, buralardan geçer; ama 85 nci maddeye 
tabi olan hallerde gideri de çoğaltabilirsiniz, geliri de 
azaltabilirsiniz. Öyle bir komisyon teşkil. edeceksiniz 
ki, niçin zaruret duyulur, onu zaten anlamıyorum, 
havsalam almıyor; Anayasanın metni de, ruhu da hiç
bir zaman buna müsait değildir. Yapılacak yol da 
vardır, bizden öncekiler de düşünmüşler, hattâ bir 
de kanun çıkarmışlar. Şimdi onu da anlatacağım, mad
desini de okuyacağım. Göreceksiniz ki, tereddüdü mu
cip hiçbir taraf da yoktur. Ama nedense bütün bun
lar bir kenara itilir ve hassaten, «Aman efendim, bu 
komisyon eğer Anayasanın 85 nci maddesine göre 
teşkil edilmezse ve Millet Meclisi bu kararı almazsa, 
(Sanki Millet Meclisinin aldığı karar Senatoyu bağ-
layacakmış gibi.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Kar
ma Komisyonunu teşkil edilemeyecek ve bütün mese
leler ortada kalacaktır»... 

Neyi kurtarıyoruz? Hükümeti kurtarıyoruz, dev
leti kurtarıyoruz, devletin maliyesini -kurtarıyoruz, 
memurların maaşını kurtarıyoruz, neler neler yapı
yoruz; hatta bunlar da yetmiyor, tutuyoruz bir de 
yeni hükümet teşkili için bir sürü vasat hazırlamak 
durumuna geliyoruz. Velhâsıl maksatlar değişik... 

Şimdi arkadaşlarım, yapılacak şey nedir, ne de
ğildir? Anayasanın 85 nci maddesine göre, 94 ncü 
maddenin gereği olan komisyonu kuramazsınız. 94 
ncü maddenin gereği olan komisyon, 94 ncü mad
deye göre kurulur. Geçici hükümetler için 94 ncü 
maddeye göre özel komisyon kurulacağına dair bir 
hüküm yoktur. Özel hükümdür, hükmünü icra ede
cektir. Hükümetin durumuna göre teşkil edilecektir, 
hükümetin durumu müsait değilse başka bir formül 
aramaya lüzum yoktur. 

«Peki, şimdi yapılacak iş ne olacaktır?» sorusu he
pinizin aklına gelecektir. 

Aziz arkadaşlarım, 77 sayılı bir Kanunumuz var, 
Bu Kanunun başlığını okuyorum : «Uzun Vadeli Pla
nın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması 
Hakkında Kanun». 16.10.1962 tarih ve 77 sayılı 
Kanundur. 

Bu kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü 
fıkrasını okuyorum : «Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosundaki Plan Komisyonları...» Halen Millet 
Meclisinde Plan Komisyonu, Cumhuriyet Senatosun
da da Plan Komisyonu vardır ve bendeniz de Millet 
Meclisi Plan Komisyonunun Başkanıyım, vardır; 
«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki Plan 
Komisyonları bu bendin birinci fıkrasında zikredilen 
kanun tasan ve tekliflerinden başka...» Birinci fık
rasında zikredilen kanun tasarı ve teklifleri tama
mıyle, teklif edilecek olan kanun tasarı ve teklifleri
nin genel plana uygunluğu hususunun araştırılması
nı âmirdir. Vaktim az olduğu için okumuyorum, oku
yabilirim onu. 

«Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki 
Plan Komisyonları bu bendin birinci fıkrasında zik
redilen kanun tasarı ve tekliflerinden başka, kamu 
harcama ve gelirlerinde artış veya azalışı gerektiren 
kanun tasarı ve tekliflerinin, yahut sadece (Dikka
tinizi bilhassa bu noktaya çekmek istiyorum.) yahut 
sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı ve 
tekliflerin bahis konusu maddelerini incelerler ve her 
bir Yasama Meclisinin içtüzüğü ile verilen diğer gö
revleri yerine getirirler». 

-' Şimdi yıllarca bir teamül var bizde. Sadece büt
çeler, genel ve katma bütçe kanun tasarıları için ku
rulması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonunu, maalesef bütçe ile. uzaktan 
yakından ilgili olan konularda da görevli sayıyor ve 
bütün tasarıları ve hattâ bütçedeki hususlarla ilgili 
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kadro tekliflerini dahi buradan geçirme zaruretini 
duyuyoruz. Bu haddizatında 77 sayılı Kanuna da ay
kırıdır, Anayasanın 94 ncü maddesine de aykırıdır. 
Sayın Güneş de bunu ifade etmişlerdir. 

Şimdi bu duruma göre, içtüzüğün 79 ncu mad
desi, müstafi bir hükümetin bulunması halinde ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin ertelenece
ğini amirdir. Ancak, son fıkrasında bir hüküm var
dır; Başkanlığa bazı kanun teklif ve tasarılarının gö
rüşülmesini teklif edeceğini ve bu suretle görüşüle
ceğini de ifade eder. 

Nitekim, bunlar bir kanun teklifi için yapılmıştır. 
Yalnız, Sayın Başbakandan özür dileyerek arz ede
yim, sıkıyönetimin uzatılması konusundaki husus ka
nun değil, karardır. Bunu onunla aynı tutmaya imkân 
yoktur. 

Şimdi yapılacak iş, kanaatimizce şudur : Sayın 
Hükümet, geçiciliğini, müstafi bir Hükümet olduğunu 
nazara alarak, devamlılığı bulunmadığını birinci plan
da kabul ederek, devamlı hükümetler ve güvenoyu 
almış hükümetler için mevzuubahis olan 94 ncü mad
deye göre değil; sadece, geçiciliğinin gerektirdiği tah
min edilen süreye şamil olmak üzere devlet harca
malarının yapılmasına ve devlet gelirlerinin toplan-
lanmasma dair (Bundan önce üç defa yapıldığı gibi 
hatta bizim komisyonumuzun geçen dönem yaptığı 
gibi.) bir yetki kanun tasarısını getirir ve Meclisten 
geçirebilirler. Meclisten geçirirken de, 94 ncü mad
deye göre kurulması lâzım gelen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunu 85 nci mad
deye göre kurmak zarureti de yoktur. Anayasa Ko
misyonu Plan Komisyonuna havale eder, Meclislere 
gelir. Hatta takibedilecek usul de (şimdiye kadar ya
pılanın yanlış oluşu) artık açık ve kesin bir şekilde 
Anayasa Mahkemesinin son kararıyle belli olmuştur; 
çünkü, o karar da mefhumu muhalifiyle ifade edili
yor, yetki kanun tasarısı bütçe değildir. Anayasamız, 
«geçici bütçe» diye bir müessese tanımamaktadır. 
Yani, bu yetki kanunu doğrudan doğruya diğer ka
nunların tabi olduğu işleme tabi olacaktır. Millet 
Meclisi Plan Komisyonundan geçtikten sonra, Millet 
Meclisi Genel Kuruluna gelecektir; Millet Meclisi Ge
nel Kurulundan geçtikten sonra da Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna gidecektir. Değişiklikler ha
linde, 85'e göre kanunların kabulüne dair prosedür
lerde takibedilen bütün usuller tatbik edilmek sure
tiyle bu kanun böyle çıkacaktır. Anayasa Mahkeme
sinin istediği de budur. 

Mutlaka bir genel ve katma bütçeyi çıkarma ar
zusunu ben şahsen anlamıyorum, anlamamakta da ma
zurum; çünkü, müstafi hükümetlerin programı ka
bul edilmediğine göre, bu programın tatbiki için, oy 
vermeyen sayın üyeler niçin gayret gösterirler, bunu 
da anlamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, lütfen tamamla
yın, vaktiniz doldu. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hal böy
le olunca, Sayın Başkanlıktan bir Hususu evleviyetle 
istirham etmek zarureti doğuyor. Eğer yanlış anla
madıysam, Sayın Başkan partilerin tekliflerini oku
duktan sonra, bunların ayrı ayrı Genel Kurula su
nulmak suretiyle oylanacağını ve bu suretle de han
gisi kabul edilirse, Bütçe Karma Komisyonunu bu şe
kilde teşekkül edeceği yolunda bir beyanda bulun
dular. 

Şimdi, bu arz ettiğim sarahat karşısında, parti 
görüşlerinde mevzuubahis olmayan ve 94'e göre ku
rulması zarureti aşikâr olan, 85'e göre Bütçe Karma 
Komisyonu kurma durumunun Anayasaca imkânı ol
mayan, bir hukukî aksaklık olacağı aşikâr iken, bu 
tekliflerden hiçbirisini Genel Kurula sunamazlar. 

Evleviyetle niçin sunamazlar? Sadece bu konu 
Millet Meclisinin görevine dahil değildir; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonudur, Se
natonun da onbeş üyesi vardır. Senato o onbeş üye
sini hangi ölçüler içerisinde katacaktır? Burada alı
nacak kararın Senatoda da kabul edilmesi gibi bir 
durumun ortaya çıkması mevzuubahistir. Kendi ka
rarları kendilerini bağlar; ama kendi kararlarıyle de 
komisyon teşekkül etmez. Cumhuriyet Senatosunun 
kararıyle bir paralellik sağlanması gerekir. 

Bu nedenle, bu tekliflerden hiçbirisini Sayın Baş
kan Genel Kurulda oya sunamazlar. Bu konunun 
Cumhuriyet Senatosunda da ayrıca görüşülmesi, or
tak bir karara varılması, şu müzakerede ileri sürülen 
hususların Başkanlık -Divanları tarafından teemmül 
edildikten sonra bulunacak bir formülün Danışma 
Kuruluna tekrar getirilmesi ve Danışma Kurulu ka
rarının da her iki Meclis tarafından aynen kabulü 
halinde yeni bir formülün ortaya çıkması imkânının 
olacağını, bundan başka yol olmayacağım, haddiza
tında bu yolun dışında bir yolu ihtiyar etmenin, ya
ni, «mutlaka genel bütçe çıkaracağım» ısrarında bu
lunmanın Anayasayı açık ve seçik ihlâl olacağım ke
sinlikle ifade etmek durumundayız. Anayasa Mahke
mesi de bunu böyle kabul eder. Ancak.. 
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İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Ne
reden biliyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, artık bitirin, çok 
aştınız sürenizi. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bazı şeylerin bilinmesine imkân yoktur. Af Ka
nununda da çıktım, «Siz ne karar alırsanız alın, bunu 
Anayasa Mahkemesi bozacaktır» dedim, bozuldu... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, süreniz bitti efen
dim, 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Arz etti
ğim hususlar budur efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle konu üzerinde

ki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, görüşmelerin başında arz ettiğim gibi, üç 

ayrı görüşü sırası ile oylarınıza sunacağım. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, benim bir önerim vardı. 
BAŞKAN — Anladım efendim. Yani, siz söyle

diniz diye mutlaka onu tatbik durumuhda değilim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, ben bir teklifte bulundum. 
BAŞKAN — Sizi görüştürdüm. Bu husustaki be

yanınızı da aldım. 

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) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimize 
göre, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üyelik için seçim yapılacaktır. 

Bu üyelik için Anayasa - Adalet Karma Komis
yonunca gösterilen adayları tekrar okutuyorum. 

«Aday listesi : 
1. — Şahap Kitapçı (Yargıtay Üyesi), 
2. — Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay 2 nci Baş

kanı), 
3. — Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi), 
4. — Fuat Azgur (Danıştay Üyesi), 
5. — Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı).», 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30. 5.1974 tarihli 90 
ncı Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Müsaade eder
seniz yazılı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim görüşmeler bitti. 
Şimdi, görüşleri arz ettiğim gibi, ayrı ayrı tekrar 

okuyarak, bilginize sunarak oylayacağım. 
Birinci görüş; Bütçe - Plan Komisyonunun, büt

çe konusunda sadece geçici yetki tasarısı hakkında, 
Anayasanın 85 nci maddesine göre, grupların kuvvet
leri oranında kurulabileceği ve bu Komisyona ha
vale olunan diğer konulardaki tasarı ve teklifleri de 
görüşebileceği yolundaki C. H. P. Grupunun görüşü^ 
nü Yüce Heyetin tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Görüldüğü üzere Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun benimsediği görüş kabul 
edilmemiştir. 

îkinci görüşü bilgilerinize tekrar sunuyorum : 
Bütçe - Plan Karma Komisyonunun, Anayasanın 

85 nci maddesine göre, grupların kuvvetleri oranında 
kurulması gerektiği yolunda, Adalet Partisi, Millî Se
lâmet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin gö
rüşlerini (Baştan da arz ettiğim gibi, bu görüşe Hü
kümet de katılmaktadır.), bu görüşü tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu gö
rüş kabul edilmiştir. 

Bu duruma göre üçüncü görüşün oylanmasına 
lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan bu 
adaylar arasından yalnız birisine, bir zata oy verile
cektir. 

Şimdi, tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağı
tılacaktır. Bu oy* pusulalarına, arz ettiğim gibi, yal
nız bir isim yazılarak zarfa koymak suretiyle oy ku
tusuna atmanızı rica ediyorum. 

Şimdi sayım ve döküm işi için 5 kişilik Tasnif Ko
misyonunu seçiyorum. 

Sayın Hasan Tosyalı?.. Burada. 
Sayın İhsan Toksan?.. Burada. 
Sayın Süleyman Arif Emre?.. Buradalar. 
Sayın Ali Yılmaz?.. Buradalar. 
Sayın Harun Aytaç?.. Buradalar. 
Tasnif Komisyonu bu suretle teşekkül etmiştir. 
Oy sepeti konuldu, oylamaya Adana'dan başlıyo

ruz. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 

IV. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye? 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayım ve Döküm Komisyonu yerini almıştır. 

Tasnife lütfen başlasınlar. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayım ve Döküm Komisyonu tu

tanağı gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye

lik için yapılan seçime 20 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kastamonu İstanbul 
Hasan Tosyalı İhsan Toksan 

1. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı'mn Hayvan 
taban fiyatlarıyle destekleme alımlarına ilişkin Gıda 
- Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret Bakanlarından so
rusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat 
Aktan'in yazılı cevabı (7/236) (1) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı ile Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını sağlamanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 15 . 7'. 1974 
Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Soru : 
Son beş yıldan beri Kars yöresinde hüküm süren 

kuraklık bu dönemde geniş tahribat yapmıştır. Kars 
ve yöresinden aldığım haberlere göre, kuraklık nede-

(1) Bu soru önergesine Ticaret Bakanlığınca ve
rilen cevap 29 . 11 . 1974 tarihli 11 nci Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayımlanmıştır. 

Üye Üye 
İstanbul Hatay 

Süleyman Arif Emre Ali Yılmaz 

Üye 
Bolu 

Harun Aytaç 

BAŞKAN — Bu suretle çoğunluğumuzun kalma
dığı anlaşıldığından, kanun teklif ve tasarıları hariç, 

gündemdeki diğer işleri görüşmek üzere 1 9 . 1 2 . 1974 

Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,25 

niyle hayvan yemi sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. 
Köylü, bu nedenle, elindeki hayvanı yok fiyatına sat-, 
makta, büyük tüketim merkezlerinde etin kilosu 
25 - 30 liraya satılırken, Kars'ta tek geçim kaynağı 
hayvancılık olan köylü 200 kiloluk bir ineği 800 - 1000 
liraya, bir çift öküzü 3 300 - 3 500 TL'na satmak 
zorundadır. 1 ve 2 yaşında hayvanlar ise bir çuval 
un karşılığı olan 275 liraya satılabilmektedir. At ve 
benzeri koşum hayvanları ise besleme güçlüğü ne
deniyle kurtlara yem olmak üzere açık sahalara ter-
kedilmektedir. 

Bugün işbaşında olan hükümetimiz, yıllardır de
vam edegelen bu bozuk düzene «dur» deme yolunda 
gönülden alkışladığımız tedbirler almaktadır. Yüzde 
yüz üretici köylüyü sömürüden kurtarmaya yönelik 
hayvan taban fiyatları ve Et Kombinalarının sonuna 
kadar destekleme alımı yapmalarına ilişkin hükümet 
kararı, yıllardır sahipsizliğe terkedilen köylümüz için 
yüz güldürücü olmuştur. Ancak, Kars ve dolayla
rında bu yılda bütün ağırlığıyle tahribat yapan ku
raklık nedeniyle Hükümetimizin özel ügisi zorunlu 
hale gelmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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Bu gerçeklerin ışığı altında Kars ve dolaylarındaki 
köylü yurttaşlarımızın yüzlerini güldürecek aşağı
daki tedbirler konusunda görüş ve kararlarınızı say
gılarımla rica ederim. 

1. Maliye Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından 
1 Eylül 1974'ten itibaren uygulanacağı açıklanan hay
van taban fiyatı ve destekleme alımlarının Kars'ta 
hemen başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Bu yolda 
b/r karar düşünülüyor mu? 

2. Kars ve dolaylarında gerçek üretici şimdiye 
kadar kredi olanaklarından yararlanamamaktadır. Bu 
sıkıntılı dönemde, asıl üretici köylüye dönük kredi ça
lışmaları hangi noktadır. 

3. Kars Teknik Ziraat Müdürlüğü ve bağlı ör
gütünde yeterince motorlu araç bulunmadığından, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu defa da hasar tes
pit çalışmaları tam yapılamamaktadır. Bu durumda 
bir çok köy ve köylü mağdur olmakta, durumları 
tam tespit edilemediği için, Banka borçlarının tak-
sitlendirilmesi ile yeni krediler konusunda zorluklar
la karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, tüm köylülerin ha
sar görmüş kabul edilerek, diğer işlemlerin buna göre 
düzenlenmesi düşünülüyor mu? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
.Özel Kalem Müd. 13 . 12 . 1974 

Sayı : 1323 

Konu : Sn. Doğan Araslı'nın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. - 1 . 11 . 1974 gün; Kanunlar Müdürlü
ğü 7/236 - 1276/10829 sayılı yazınız. 

II. - 22 . 11 . 1974 gün; Kanunlar Müdürlüğü 
7/236 - 1276/10829 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından; 
hayvan taban fiyatlariyle destekleme alımlarına iliş
kin olarak, yöneltilen yazılı soru önergesine Bakan
lığımızı ilgilendiren hususlara dair hazırlanan cevabı
mızın iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından; 
Hayvan taban fiyatları ile destekleme alımlarına iliş
kin olarak yöneltilen yazılı soru önergesine Bakanlı

ğımız yönünden hazırlanan cevap 

1974 - 1975 döneminde gerek hayvan yetiştirici
lerinin kuraklık nedeniyle zarara uğramamalarını, da
ha ucuz yem ve kredi temin etmelerini; gerekse sü
rüm mevsimi ve diğer aylarda hayvanlarını belirli kıs
taslara göre tayin edilen bir garanti fiyatı üzerinden 
satışa sunmalarını temin için 3 Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi çıkartılmış ve yürürlüğe konmuştur. 

Bunlardan ilki 15 . 8 . 1974'te çıkarılan 7/8780 
sayılı Kararnamedir. Bu Kararnameye göre besicilere 
100 000 000 Tl. hk yem kredisi tahsis edilmektedir. 
Bakanlığımız Ziraat işleri Genel Müdürlüğü bu 
100 000 000 Tl. hk kredinin tespit edilen 37 ildeki 
besicilik faaliyetlerinde kullanılması ve tahsisi konu
sunda T. C. Ziraat Bankası, Toprak Mahsûlleri Ofisi 
ve ilgili Valiliklerle temasa geçerek durumu bildirmiş
tir. Ayrıca sunî yem üretimindeki ve besi bölgele
rindeki besiciliğin karekter ve cinslerini gözönüne 
alarak yem tahsislerinin tek cins üzerinden yapılma
sını ve bu suretle krediye elastikiyet kazandırılmasını 
Toprak Mahsûlleri Ofisine önermiştir. 

ikinci Kararname ise 6 . 9 . 1974'te çıkarılan ve 
7/8869 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesidir. Bu 
Kararnameye göre ise; içinde Kars ilinin bulunduğu 
25 il'e kuraklık ve tabiî afetler nedeniyle 30 Nisan 1975 
tarihine kadar T. C. D. D. nca yapılacak yemeklik ve 
yemlik maddelerin nakliyatında ucuz tarife uygulana
caktır. Buna göre bu 25 ilin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığınca ve Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görüşünün alınmasiyle, meteorolojik verilerin ışı
ğında tespit edilecek ilçelerinin sınırları içindeki istas
yonlara yine Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı ve 
T. C. D. D. Genel Müdürlüğünce tespit edilecek is
tasyonlardan yemeklik buğday, çavdar ve unlarının 
nakli için ton/Km. sinden 2 Kr.; ve Kararnamede 
adı geçen bilumum hayvan yemlerinin nakli için 
ton/Km. sinden balya ve çuvallı olmaları halinde 2 
Kr. döküm halinde ise 4 Kr. nakliye ücreti alınması 
kararlaştırılmıştır. Bu yemler ihtiyaç belgelerine göre 
dağıtılacak ve vagonların boşaltılması işlemleri il 
dahilindeki Desmî Devlet vasıtalariyle süratle yapıla
caktır. Bu iki kararnameye uygun olarak Kars ilinde 
16 249 000 Tl. hk yem tahsisi yapılmış ve durum Kars 
Valiliğine Bakanlığımızca 1 . 1 0 . 1974 tarihinde bil-
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dirilmiştir. Bu kredinin Kars ili ilçelerine göre dağı
lımı Kars teşkilâtımızca şu şekilde tespit edilmiştir : 

Kredi miktarı 
İlçenin adı (Tl.) 

Merkez 
Arpaçay 
Ardahan 
Çıldır 
Diğor 
Göle 
Hanak 
Kağızman 
Posof 
Selim 
Susuz 
Tuzluca 
Sarıkamış 
İğdır 
Aralık 

1 415 000 
1 618 000 
2 070 000 

980 000 
624 000 

1 438 000 
846 000 

1 160 000 
745 000 
990 000 
672 000 

1 130 000 
1 310 000 

932 000 
318 000 

Kars ili Top. Yem Kredisi 16 249 000 

Görüldüğü üzere Kars ilinde hayvancılık notansiyeli-
nin yüksek olması yem kredisi dağıtımında gözönü-
ne alınmış ve toplam yem kredisinin % 16,2'si bu ü> 
mize tahsis edilmiştir. 

Üçüncü ve son çıkarılan Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi 15 . 7 . 1974 tarih ve 7/8706 sayılı olup 
ülkemizde canlı hayvan destekleme alım fiyatlarını 
tespit etmekte ve bu alımların ne şekilde yapılaca
ğını ortaya koymaktadır. Kararnameye göre; E. B. 
K. destekeleme alımları ile görevlendirilmekte ve bu 
hususun gerçekleşmesi için adı. geçen kuruma | 
1 000 000 000 TL.'lık kredi imkânı sağlanmakta 
bölgeler, aylar ve mevsimler, nitelikler ve diğer kali- | 
telere uygun kriterlerin ve fiyatların tespiti E. B. K. j 

nı bırakılmaktadır. Hükümetin bu kararnameyle koy
muş olduğu canlı hayvan taban fiyatları ise % 50 
randımanlı I. kalite kasaplık canlı koyun Kg. 
birim fiyatı 12 - 16 TL. ve yine % 50 randı
manlı I. kalite kasaplık canlı sığır Kg. birim fi
yatı da II - 15 TL. dır. Bunun yanısıra kararname
de iç piyasa ve konjonktürel hareketlere uygun ola
rak E. B. K. nın aylar ve bölgelere göre uygulanacak 
fiyatlarda kararnamede belirtilen fiyat sınırları aş
mayacak şekilde değişiklikler yapması, randımanlara 
göre primler tespit etmesi, yaygın ve efektif bir pa
zarlama örgütünün geliştirilip kasaplara ve belediye
lere gövde et satışı yapılması hususları da bulunmak
tadır. 

Yukarda bahsedilen esaslara uygun olarak E. B. 
K. 31 Ağustos 1974'ten itibaren canlı hayvan alım
larına başlamış; aylara, kombinaların kurulduğu böl
gelere göre ve bunun yanısıra sürüm mevsimi ile et 
tüketiminin yıl içi dağılımını da gözönünde tutarak 
kasaplık canlı koyun ve sığır ve garanti fiyatlarını 
Tablo. I ve Tablo Il'de görüldüğü şekilde tespit et
miştir. 

Müessese Karaman koyunları için % 50'nin, Dağ
lıç ve diğer irk koyunlarda % 48'in üzerindeki beher 
% randıman için garanti fiyatının % 2'si kadar prim 
ödemekte, ayrıca canlı kiloda her fazla randımana 
da 10 Kr. kalite ve besi teşvik primi vermektedir. 

Sığırlar içinde aynı prim sistemi tatbik edilmekte 
ve i% 54'ün üstündeki beher % randıman için 10 Kr. 
kalite ve besi teşvik primi ödenmektedir. 

Tablo III'de belirtilen 1969 - 1974 yılları arasında 
Kars bölgesi ortalama fiyatları ile bu yıl tespit edi
len fiyatlar karşılaştırıldığında 1974 - 1975 dönemi 
canlı hayvan alım fiyatlarının en üstün ve üretici 
menfaatlerini en iyi korur bir seviyede oldukları gö
rülebilir. 
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Tablo III : Kars Borsasında yıllara göre canlı hayvan ortalaması fiyatları (Kr/Kg.) 

Yıllar Marya Toklu Dana înek Öküz 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 Ocak 
1974 Şubat 
1974 Mart 
1974 Nisan 

1974 Ocak-Nisan 
Ortalaması 

419.5 
556.8 
616.2 
860.0 
935.3 
975.0 
— 
— 
— 

975.0 

420.9 
627.5 
724.0 
860.8 
932.3 

1.075.0 
— 
— 

1.000.0 

1.037.5 

297.6 
409.4 
608.0 
917.4 
825.2 
977.0 
944.0 

1.040.0 
1.138.0 

1.024.7 

263.7 
371.5 
596.0 
777.0 
644.4 
821.0 
792.0 
963.0 
928.0 

876.0 

296.2 
424.9 
604.8 
843.2 
819.5 
843.0 
900.0 
952.0 
988.0 

920.7 

Kaynak: Aylık İstatistik Bülteni. 1974 1-IV, DİE. Ankara. 1974. 

E. B. K. Eylül. 1974 içinde ilgili kararnameye uy
gun şekilde toplam,olarak 34.172 adet sığır ve 127.920 
adet koyun alımını programlaştırmış ve 33.206 adet 
sığır ile 100.441 adet koyunun alımını gerçekleştir
miştir. 

Diğer taraftan Kars ilindeki 160 büyük baş ve 
1000 küçük baş günlük kesim; 347 ton donmuş depo
lama kapasitedeki E. B. K. Kombinasının 1975 yılın
da donmuş depolama kapasitesinin 750.800 ton çıka
rılması E. B. K. tarafından programlaştınlmıştır. 

Eylül ve Ekim 1974 de E. B. K. nın Kars Bölge
sindeki Hayvan alımları aşağıdaki Tablo IV te göste
rilmiştir: 

Tablo IV: Eylül ve Ekim 1974 Kars Kombinası 
canlı hayvan alımları (Adet) 

Eylül Ekim 

Konusu Sığır Koyun Sığır 

Proje 3.255 
Fiilî 2.771 
Gerçekleş
me % si ı% 85 

6.685 
4.784 

3.122 
400 

% 7 1 12,8 

Koyun 

9.099 
303 

% 3,3 

Kaynak : E. B. K. Dosyaları. 1974 

Yukarıdaki gerçekleşme oranlarının 1 000 000 000 
Tl. lık kredinin tam olarak E. B. K. na tahsis edilme
si halinde artacağı kolayca ifade edilebilir. 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, Şile' 
de bez fabrikası kurulmasına ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/246) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanımızın, 
aşağıdaki soruma yazılı cevap vermesinin sağlanma
sını saygılarımla rica ederim. 

20 .8 .1974 

İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

İstanbul İli Şile ilçesinin turizm bakımından önemi 
herkesçe bilinmektedir. Bölge halkının geçiminde 
önemli katkısı bulunan Şile bezinden yapılmış giyim 
eşyalarının imalâtı için kullanılan ve bütün dünyada 
ün yapmış olan Şile bezleri artık çok az bir kısmıyla 
Şile'de dokunmaktadır. İmal edilen malların çoğunlu
ğu Ege Bölgesinden getirilen bezlerle yapılmaktadır. 
Turistik bir mal olan Şile bezinin, Şile'de kurulacak 
ufak bir bez fabrikasında imal edilmesi bölge halkının 
yararına olacaktır. Köy el sanatlarını destekleyen bir 
girişimin mahallinde destek göreceğini, yapılan temas
lar sonucu tesbit etmiş bulunuyoruz. Bakanlığın Dev
let Planlama Teşkilâtı ile işbirliği yaparak Şile'de 
Şile bezi türünde mal imal eden bir fabrikanın ku
rulmasında halkın da katkısıyle ele alınmasında yarar 
görüyoruz. 
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Halkın her bakımdan hazır olduğu bu fikrin işlen
mesinde yarar görüyor musunuz? Mahallinde istih
dam yaratacak- ve turizm sanayiinde yeni bir tutum 
getirecek bu fikrin Devlet Planlama Teşkilâtımız ve 
Bakanlık örgütü tarafından işlenerek mahallinde halka 
duyurulması ve onların yardımı ile böyle bir projeyi 
gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

T, C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 12.12.1974 

Kooperatifler Eğitim ve Araştırma 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 05(7-76)1895-021482 ' 
Konu : Şile'de bez fabrikası kurulmasına 
ilişkin soru önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği - Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi: Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 

1 . 1 1 . 1974 gün ve 7/246-1338/11780 sayılı yazısı: 

İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Par-
lar'ın soru önergesiyle ilgili Bakanlığımız görüşü aşa
ğıdadır : 

İç ve dış pazarda geniş oranda talep bulan Şile 
bezi ve buna dayalı gelişmekte olan konfeksiyon 
faaliyetleri günün teknolojik düzeyine ulaştırmak ge
rekli olabilir. 

Ancak konunun amprik gözlem ve yaklaşımlarla 
belirlenmesi yerine sanayileşme sürecinde olduğu
muz da gözetilerek ciddî araştırmalara dayalı olarak 
ele alınabilir nitelikte görülmektedir. 

Bu türlü bir araştırmanın DPT ya da Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca yapılmasında yarar umulmak
tadır. Bakanlığımız bu araştırmada yer alabilir. 

Öte yandan Bakanlığımız", Şile'deki el sanatları 
faaliyetlerine dayalı olarak yapılan üretimin artırıl
ması konusunda eğitim, yönlendirme ve donatım (daha 
iyi ve seri üretime olanak veren tezgâhı) konusunda 
gerekli hizmetleri yapmaya devam etmektedir. 

Ayrıca sözü edilen araştırmalar sonunda, Sayın 
Parlar'ın önerisine uygun sonuç elde edilirse Bakanlı
ğımız, üreticinin kooperatif biçiminde örgütlenmesi, 
projenin hazırlanması ve parasal kaynak sağlanması 
konularında ve olanaklar ölçüsünde gerekli destek 
hizmetlerini yapabilir. 

Durumu bilgilerinize sunarım. 
İsmail Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

3. — Sivas Milletvekili -Nazif Arslan'in, yurt dı
şında çalışan vatandaşlarımızın Sivas ilindeki yatı
rımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan' 
in yazılı cevabı (7/263) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Teknoloji, Köy 
İşleri ve Çalışma Bakanlığınca yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Nazif Arslan 

Sivas ili hudutları dahilinde halkımız özellikle 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tarafından giri
şilen ne gibi yatırım teşebbüsleri mevcuttur? 

1. — Bu teşebbüslerin konusu ve hukukî yapısı; 
teşebbüsü yürütenlerin isim ve adresleri nedir? 

2. — Bu teşebbüslerin fizibilite raporları yapılmış 
ve proje hazırlıkları tamamlanmış mıdır? 

3. — Halk sektörünü yaratacak bu gibi girişim
lere hangi teşvik tedbirleri uygulanmaktadır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 17 . 12 . 1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Dosya No. : 
Sayı: 13.DC-3; 9-4/1747 

Eki. : 2. 
Konu : Sivas Milletve
kili Sayın Nazif Arslan' 
in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas Milletvekili Sayın Nazif Arslan'ın Sivas ilin
deki yatırımlara ilişkin olarak Çalışma Bakanı, Köy 
İşleri Bakanı ile Bakanlığıma yönelttiği ve İçtüzü
ğün 94/3 maddesi uyarınca Başbakan'a yöneltilmiş 
addedilen yazılı soru önergesine Başbakan adına ta
rafımdan cevap verilmesi tensip olunmuştur. 

Söz konusu sorunun Bakanlığımla ilgili kısımla
rı hakkında hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 
Diğer Bakanlıklardan gerekli cevap alındığında ay
rıca bildirilecektir. 

Arz olunur. 
Mehmet Gölhan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Bakanlığımızla ilgili teşekküllerin yatırımlarından 
Sivas iline ait olanlar : 

T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 
1. — Divriği Konsantrasyon ve Pelet Tesisi proje

si : 
Yılda 2 000 000 ton sünterlik cevher ve 1 600 000 

ton pelet üretecek olan tesise 1971 yılında başlanmış 
olup etüt - proje çalışmaları tamamlanmış ve kısmı 
ihaleleri tamamlanmaktadır. 1 252 431 000 TL. sına 
mal olacağı hesaplanan tesis için bugüne kadar yak

laşık 47 000 000 TL. sı harcanmış bulunmaktadır. 
Tesisin 1977 yılı ikinci yarısında üretime başlayaca
ğı planlanmıştır. 

2. — Divriği İşletme Tevsiatı Projesi : 
Mevcut tesislerin kapasitesini 4 500 000 ton/yıl 

tüvenan cevhere çıkaracak olan projenin maliyeti 
165 168 000 TL. olarak hesaplanmış olup 1971 yılın
da başlatılan çalışmaların 1975 sonunda tamamlan
ması planlanmıştır. 
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T. B. No. 
ve Tarih 

683 
(1973) 

1097 
(1973) 

Firma Adı 

Mustafa Deveci Rı
za Kazanç 

Menka Ticaret ve 
San. A. Ş. 

Yatırım konu ve 
kapasitesi 

10 adet frigorifik taşıt 

Konsantre : 
Cn : 2431 t/y 
Pb : 3484 t/y 
Zn : 6825 t/y 

îşl. Geçiş 
tarihi 

1973 

1976 

SİVAS İLİNE VERİLEN 

Toplam 
(1 000 TL.) 

11 419 

46 489 

(Yatırım tutarı) 

Sabit 
(1 000 TL.) 

11 169 

39 210 

345-B SİDAŞ - Sivas ip- 24 960 iğlik komple pamuk 
(1974) lik ve Dokuma San. ipliği tesisi 1976 

A. §. ortalama 20/1 Ne karde 
pamuk ipliği 4555 t/y 

173 230 152 549 

1254 Dr. İsmail Hakkı 45 000 t/y buğday işleyerek 1976 
(1974) Oran ve Ortaklar Un 38 250 t/y 

Koli. Şti. Kepek 5 400 t/y 

18 960 13 760 

585-A Tugsan Gemerek Pişmiş kilden delikli tuğla 1975 
(1974) Toprak San. ve 20 milyon A/Y 

Tic. A. Ş. 

29 000 27' 000 

1353 SİVAS - Modern Makarna : 5 400 ton/yıl 
(1974) Un, İrmik İrmik : 2 400 ton/yıl 

Makarna San. Tic. Un : 14 700 ton/yıl 
A, Ş, 

1509 Teknik Ağaç San. Kontraplak üretimi 
(1974) Koli. Şti. 10 000 m3/y 

1976 26 604 

24 300 

23 604 

17 600 

1494 Selçuk Tuğla Kire- Yenileme tevsii 
(1974) mit İmalât ve Tic. 1909 x 8,5 Std delikli tuğla 1976 

Lmt. Şti. 
16 316 14 316 

NOT : Listede belirtilen firmalar Ya- Tevsi 
tırım İndiriminden de yararlandırıl- • 
mıştır. 18 500 000 Ad/Y 

G. M. : Gümrük muafiyeti 
Kiremit 

Tevsi 

3 000 000 
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1Î£$VK HöÖİĞÎİJÎM 

Döviz gereği Yararlanılan 
a ÖÖÖ $) teşvikler 

G. M. 
379 53 353 

G. M. 
48*6 4 492 

G. M. 
1 843 45 191 

G. M. 
97 900 

G. M. 
460 4 000 

G. M. 
391 3 884 

G. M. 
40 350 

G. M. 
338 2 369 

fhracat 
(1 000 $) Sektör 

421 Ulaştırma 

2 000 Madencilik 

Öngörülüyor Dokuma - giyim 

Gıda 

Pişmiş kil ve çimen
todan gereçler 

Gıda 

Orman - ürünleri 

Pişmiş kil ve 
çim. gereçler 

A ç ı k l a m a l a r 

Yatırım hakkında Bakanlığımıza 
herhangi bir bilgi yollamamıştır. 

Şirket sermayesi tezyidi özel şartı 
19 .8 .1974 tarihine kadar uzatıl
mıştır. Yatırıma henüz ciddi ölçü
ler içinde başlanmamıştır. Yatırı
mın istihraç kesimi tevsi zenginleş
tirme kesimi komple yeni yatırım. 

Şirket halka açıktır. 5 000 civarın
da ortağı vardır. Yatırıma başlan
mıştır. Yatırım komple yeni yatı
rım yeni yatırım niteliğindedir. 

Yatırım komple yeni yatırım olup 
Teşvik Belgesi 6 . 4 . 1 9 7 4 tarihin
de verilmiş olduğundan yatırım 
hakkında henüz bilgi alınamamıştır. 

Yatırım komple yeni yatırım olup 
Teşvik Belgesi 1973 tarihinde veril
miş olduğundan yatırım devam et
mektedir. Şirket halka açıktır. 

Teşvik Belgesi 1974 yılı içinde ve
rilmiş olup yatırım devam etmek
tedir. 

Teşvik Belgesi 1974 yılı içinde ve
rilmiş olup yatırım devam etmek
tedir. 

Teşvik Belgesi 1974 yılı içinde ve
rilmiş olup yatırım devam etmekte
dir. 
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4. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın Ortak 
Pazara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın yazılı cevabı (7/276) 

1.6.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın 
Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadenizi saygıyle rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

İki gün evvel, Büyük Mecliste yapılan Bütçe 
müzakereleri sırasında Hükümet kanadına mensup 
bir grup sözcüsünün (M.S.P.) li Katolik ve Yahudi 
pazarı olarak vasıflandırdığı Ortak Pazar aleyhindeki 
konuşmasını siz de izlemiştiniz. 

Hükümete ortak bir partinin Genel Başkanı ola
rak şu hususların açıklığa kavuşturulmasını rica edi
yorum. 

1. Son Odalar Birliği Genel Kurul Toplantısın
da yaptığınız konuşma gözönünde tutularak Ortak 
Pazara inanıyor musunuz? 

2. İnanmıyor ve Ortak Pazar aleyhinde iseniz 
Ortak Pazar Parlamento Komisyonunda üye bulu
nan Grup Başkanınız Sayın Hasan Aksay'ı neden bu 
görevden affetmiyorsunuz? 

3. İnanıyorsanız Grupunuz adına konuşan söz
cünün bir taraftan Ortak Pazar aleyhinde bulunur
ken bir taraftan da Beynelmilel ittifaklara bağlı ka
lınacağı yolundaki çelişik beyanlarını nasıl izah eder
siniz? 

4. Ortak olduğunuz Hükümetin programında 
(İttifaklara bağlı kalınacak ve bunların gelişen şart
lara intibak edecek şekilde uygulanabilmesinin sağ
lanmasına dikkat edilecektir.) Denildiğine göre bu 
ifade içinde Ortka Pazarın da bulunduğu bir gerçek 
değil midir? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31.10.1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Özeti : 1051/9076, 6/150 
Çıkan Kâğıt No. : 1051 

Devlet Bakanlığına (Başbakan Yardımcısı) 
İlgi : 14.6.1974, 9.7.1974 tarih ve 7/191-1051/9076 

sayılı yazılarımız. 

İlgi yazılarımıza konu, îzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'ya ait yazılı soru önergesi, süresi içinde cevap
landırılmadığından, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 

ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiş ve gün
demde yerini almıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ref : Kanunlar Müdürlüğü sayı : 1051/9076-6/150 

ve 1245/10519-6/152 sayılı yazıları. 

Meclis İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince 
sözlü soruya çevrilen ve Meclis Gündeminde 100 ncü 
ve 110 ncu sıralarda yer alan sorularımın gecikme
mesi için yazılı soru olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz eder saygılar sunarım. 

Şinasi Osma 
izmir Milletvekili 

Okundu. B. : 2, tarih : 5.11.1974 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.11.1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Özeti : 7276 1051-9076 

Çıkan Kâğıt No. : 1051 

Devlet Bakanlığına (Başbakan Yardımcısı) 
İlgi : 31.10.1974 tarih ve 6/150-1051-9076 sayılı 

yazımız. 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ortak Pazara 
ilişkin yazılı sorusu, süresinde cevaplandırılmadığından 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince 
sözlü soruya çevrilmişti. Aynı, soru, Millet Mecli
sinin .5.11.1974 tarihli 2 nci Birleşiminde soru sahibi 
tarafından tekrar yazılı soruya çevrilmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere- , 
ğince 20 gün içinde cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı 3,01-1057 
Konu : 16 . 12 , 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1974 tarih ve 7/276-1051/9076 sayılı 

yazıları. 
izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ortak Pazara 

ilişkin ve ilgi yazılarıyle Bakanlığıma gönderilen yazı-
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lı soru Önergesi, o zamanki hükümetin Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı adına yöneltilmiş olduğundan 
bu sorunun halen tarafımızdan cevaplandırılmasının 
mümkün olmayacağının takdir buyrulacağı düşünce
siyle durumu bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Zeyyad Baykara 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 1974 
Bütçesinin Kamulaştırma ve Düzenleme faslına ko
nan paraya ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Selâhaddin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/300) 

28. 11 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

ihsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. 1974 Bütçesine kamulaştırma ve düzenleme 
faslında kaç lira konmuştur? 

2. Bu paradan bugünkü tarihe göre ne kadarı har
canmıştır? 

3. Hangi belediyelere ne kadar para verilmiştir 
liste olarak bildirilmesi 

T. C. 
tmar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 18/3019 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan Ata-
övün yazılı soru önergesi Hk. 

18 . 1 2 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 12 . 1974 gün ve kanunlar Müdürlüğü 
7/300, 1538/14389 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataövce, tarafımdan 
cevaplandırılmak üzere Başkanlıklarına verilen ve 
gereğinin yapılması için ilgideki yazılarınızla Bakan
lığıma gönderilmiş olan «1974 Bütçesinin Kamulaştır
ma ve Düzenleme fasıllarda konan ödeneklere» iliş

kin yazılı soru önergesine karşılık ojarak hazırlanan 
cevaptan iki örnek ilişikte gönderilmiştir 

Gereğinin müsadelerini arz ederim. 

Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın 
İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

18. 12.1974 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Millet 

Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz «1974 yı
lı Bütçesinin kamulaştırma ve düzenleme fasıllarına 
konan» ödeneklere ilişkin yazılı soru önergenize karşı
lık olarak hazırlanan cevap ikinci maddeye çıkarılmış
tır. 

2. 1 - a) 1974 bütçesine imar uygulamaları nede
niyle yapılacak kamulaştırmalar için 68 250 000 Tl. 
ödenek konmuştur. Ödeneğin % 1 i bütçe kanunu ge
reğince kesilmiş ve 67 567 500 Tl. sı Maliye Bakanlı
ğınca serbest bırakılmıştır. Bu ödeneğin 55 937 500 
Tl. sı İller Bankasındaki hesabımıza yatırılmıştır. 

b) İmar uygulamaları nedeniyle yapılacak düzen
leme işleri için de 36 000 000 Tl. ödenek konmuştur. 
Ödeneğin % l'i bütçe kanunu gereğince kesilmiş ve 
35 640 000 Tl. sı Maliye Bakanlığınca serbest bırakıl
mıştır. Bu ödeneğin 24 000 000 Tl. sı İller Bankasın
daki hesabımıza yatırılmıştır. 

2 — Bu ödeneklerden 12 . 12 . 1974 gününe ka
dar 

a — 223 Belediyeye 65 515 000 Tl. Kamulaştırma 
177 Belediyeye 35 625 000 Tl. Düzenleme ödeneği 
tahsis edilmiş ve; 

b — 140 Belediye'ye 51 074 000 Tl. Kamulaştır
ma 

82 Belediye'ye 22 675 000 Tl. Düzenleme ödene
ğinin gönderilmesi konusunda İller Bankasına direk
tif verilmiştir. 

3. Kamulaştırma ve Düzenleme ödeneklerinden 
tahsis yapılan Belediyelere ait 1 - IV sayılı listeler ili
şikte sunulmuştur. 

I 

4. Yararlı olacağı düşüncesiyle kamulaştırma ve 
düzenleme ödeneklerinin Belediyelere tahsis tarihle
riyle, tahsislerin Valiliklere bildirilmesi ile ilgili bil
giler aşağıda verilmiştir. 
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I) Kamulaştırma ve Düzenleme ödeneklerinin 
tahsislerinin yapıldığı tarihler. 

a — 9 Ekim 1974 gün ve 218 sayılı olur'la - 1 nu
maralı listede isimleri yazılı belediyelere karşılarında 
gösterilen miktarlarda olmak üzere toplam 64 665 000 
Tl. Kamulaştırma, 27 380 000 Tl. Düzenleme, 

b — 13 Kasım 1974 gün ve 250 sayılı olur'la : - Ll 
numaralı listede isimleri yazılı belediyelere karşıların
da gösterilen miktarlarda olmak üzere toplam 
1 760 000 Tl. Kamulaştırma 7 855 000 Tl. Düzenleme, 

c — 15 Kasım 1974 gün ve 260 sayılı olur'la : 
- III numaralı listede isimleri yazılı belediyelere karşı

larında gösterilen miktarlarda olmak üzere toplam : 
440 000 Tl. Kamulaştırma 240 000 Tl. Düzenleme, 

d — 21 Kasım 1974 gün ve 265 sayılı olur'la o 
- IV numaralı listede isimleri yazılı belediylere karşı
larında gösterilen miktarlarda olmak üzere toplam : 
650 000 Tl. Kamulaştırma, 150 000 Tl. Düzenleme 
ödeneği tahsis edilmiştir. 

II) Tahsisler, 22 . 11 . 1974 günü tüm Valilere 
çekilen tel yazılarla bildirilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve iskân Bakanı 
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1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve 
düzenleme ödenekleri dağıtım programı 

I 
(1 000 TL.) 

Tahsis miktarı 
İü Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Adana 
» 
» 

Adıyaman 
» 
» 
» 
» 
» 

Afyon K. 
» 

Ağrı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Amasya 
» 
» 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Antalya 
» 

Artvin 
Aydın 

» 
» 
» 
» 
» .-
» 
» 
» 

Merkez 
Ceyhan 
Haruniye 
Merkez 
Gölbaşı 
Harmanlı 
Tut 
Suvarlı 
Çelikhan 
Çay 
Dazkırı 
Merkez 
Doğubeyazıt 
Eleşkirt 
Tutak 
Patnos 
Hamur 
Taşlıçay 
Doğantepe 

-Ziyaret 
Yeşil Yenice 
Bâlâ 
Keskin 
Akyurt 
Uruş 
Çıkınağil 
Sulakyurt 
Sincan 
Çamlı d ere 
Kalecik 
Çubuk 
Merkez 
Akseki 
Kılıçkaya 
Yenice 
Kuyucak 
Yenipazar 
Bıyıklı 
Horsunlu 
Güllübahçe 
Ortaklar 
Yazfkent 
Pamukören 

2 000 
500 
300 
100 
500 
200 
— 
— 
— 

200 
200 

1 350 
— 
— 
— 

400 
200 
100 
25 

200 
50 
— 

200 
50 
70 

100 
150 
250 
— 
— 
— 

900 
— 
— 

150 
— 

300 
250 
250 
175 
400 

50 
— 

1 000 
— 
— 
75 

250 
200 

75 
75 
75 
— 
— 
— 

150 
100 
75 
— 

100 
— 
— 
50 

200 
200 
100 
— 
— 

400 
200 
— 

600 
250 
300 
— 

325 
100 
200 
300 

— 
100 
— 
— 
— 
— 

100 
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İli 

Erzurum 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eskişehir 
Gaziantep 

» 
» 
» 
» 

Giresun 
» 
» 

Gümüşhane 
» 
» 
» 

Hakkâri 
İsparta 
İçel 

» 
» 

İstanbul 
» 

İzmir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kars 
» 
» 
» 
» 

Kastamonu 
» 
» 

Kayseri 
» 
» 
» 

Belediyesi 

Merkez 
Hınıs 
Oltu 
Şenkaya 
Hasan kale 
Horasan 
Merkez 
Çat 
İslâhiye 
Kilis 
Nizip 
Aaraban 
Yeşildere - Gürsu 
Piraziz 
Yağlıdere 
Tirebolu 
Merkez 

. Bayburt 
Arpalı 
Şiran 
Ul udere 
Keçiborlu 
Mut 
Anamur 
Yaylaçukuru 
Çatalca 
Pendik 
Merkez 
Bağyurdu 
Foça 
Torbalı 
Yeşilyurt 
Çamdibi 
Cumaovası 
Ardahan 
Arpaçay 
Sarıkamış 
Hanak 
Tuzluca 
Merkez 
İnebolu 
Abana 
İncesu 
Erkilet 
Çiftlik 
Tomarza 

(1 000 TL.) 
Tahsis 

Kamulaştırma 

2 000 
— 

150 
75 
— 
75 
— 

1 500 
100 
500 
100 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

400 
— 
50 

250 
150 
400 
750 

50 
500 
400 . 
400 
200 
750 
500 
200 

1 000 
750 
250 

— 
250 
150 
150 
800 
100 
500 
— 
— 
— 

490 

miktarı 
Düzenleme 

1 000 
100 
— 
— 
25 
50 

100 
— 
50 

500 
— 
50 

150 
200 
100 
350 
800 
400 
25 
— 
— 

100 
300 
— 

250 
400 
500 
400 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 

300 
— 
— 
— 

100 
— 

100 
50 
50 
— 
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Belediyesi 

(1 000 TL) 
Tahsis miktarı 

Kamulaştırma Düzenleme 

Kayseri 
» 
» 
» 
» 

Kırklareli 
» 

Kırşehir 
» 
» 

Kocaeli 
» 
» 
» 

Konya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Malatya 
» 
>> 
» 
» 
» 

Bünyan 
Hisarcık 
Sarıoğlan 
Develi 
Şıhlı 
Kaynarca 
Babaeski 
Merkez 
Kaman 
Ömerhacılı 
Merkez 
Değirmendere 
Kandıra 
Gölcük 
Merkez 
Akşehir 
Karapınar 
Huğla 
Tavşancah 
Hadım 
Ermenek 
Harmanptnart 
Güneyyurt 
Dedemi i 
Kızılören 
Karaman 
Üçpınar 
Çumra 
Taşkent 
Merkez 
Simav 
Dumlupınar 
Demirciköy 
Domaniç 
Çavdarhisar 
Çitgöl 
Gürlek 
Çalköy 
Altıntaş 
Kuşu 
Merkez 
Dilek 
Gündüzbey 
A. Ulupınar 
Yeşilyurt 
Hekimhan 

— 
— 
— 

100 
100 
150 
500 

1 350 
75 
50 

1 000 
500 
300 
500 
— 

750 
500 

50 
50 
75 

200 
— 

150 
50 

100 
350 
— 

100 
200 
250 
200 
— 
50 
— 
— 
— 
— 

100 
100 
— 

2 000 
200 
— 

150 
— 

200 

150 
100 
75 
— 

100, 
200 
— 

250 
— 
— 
— 

100 
500 
500 
200 
— 
— 
— 
75 
— 
— 
25 
— 
— 
— 
— 
25 
— 
— 
— 

100 
200 
150 
500 
500 
100 
300 
— 
— ' 

150 
1 000 

— 
250 

50 
100 
100-
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İli 

» 
» 
» 
» 

Malatya 
» 
» 
» 

Manisa 
» 
» 
» 

Kahraman Maraş 
» 
» 

Mardin 
» 

Muğla 
» 
» 
» 
» 

Muş 
Nevşehir 

» 
» 
» 

Niğde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ordu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rize 
» 
» 

B : 19 18 

Belediyesi 

Hasançelebi 
Konak 
Yakınca 
Doğanşehir 
Ören 
Polat 
Güzelyurt 
Erkenek 
Akhisar 
Gökçeören 
Karataş 
Gölmarmara 
Elbistan 
Andırın 
Tanır 
Silopi 
Ömerli 
Merkez 
Seki 
Yatağan 
Yerkesik 
Turgut 
Hasköy 
Tuzköy 
Ortahisar 
Özkonak 
Mustafapaşa 
Kızılca 
Kiterli 
Çamardı 
Ulukışla 
Bor 
Yeşilyurt 
Dündarlı 
Fertek 
Kumru 
Fatsa 
Gürgentepe 
Gölköy 
Perşembe 
Ulubey 
Alakent 
Ilıca 
Çamühemşin 
Fındıklı 
Çayeli 

— 387 -

12 . 1974 O : 1 

(1 000 TL.) 
Tahsis 

Kamulaştırma 

150 
300 
100 
250 
— 
— 
— 

100 
500 
100 
250 
300 
300 
300 
100 
50 

150 
700 
350 
150 
150 
— 
— 
50 
— 
50 
— 
50 

200 
100 
300 
250 
2Q0 
100 
100 
100 
250 
— 

100 
100 
— 
— 

100 
40 

100 

miktarı 
Düzenleme 

100 
— 

150 
— 

100 
50 

100 
50 
— 
— 
— 
— 

250 
— 
— 
— 
— 

400 
— 
— 
— 
50 

100 
— 

150 
— 
25 
50 

100 
150 
— 
75 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
100 
— 
25 
25 
— 

100 
100 
200 



M. Meclisi B : 19 18 . 12 . 1974 O : 1 

(1 000 TL.) 
Tahsis miktarı 

İli Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

» 
» 
» 

Sakarya 
» 
» 

Siirt 
» 
» 
» 

Sinop 
» 
» 

.Sivas 
» 
» 
» 
» 

Tekirdağ 
» 

Tokat 
» 

Trabzon 
» 
» 
» 

Tunceli 
Urfa 

» 
» 

Uşak 
Van 

» 
» 
» 

.Yozgat 
» 
» 
» 

Zonguldak 
» 
» 
» 

Gündoğdu 
Kalkandere 
İkizdere 
Hendek 
Karasu 
Erenler 
Merkez 
Sason 
Aydınlar 
Şirnak 
Erfelek 
Türkeli 
Gerze 
Merkez 
Suşehri 
Zara 
Çepni 
Sızır 
Saray 
Şarköy 
Merkez 
Almus 
Merkez 
Düzköy 
Arsin 
Tonya 
Ovacık 
Merkez 
Hilvan 
Siverek 
Merkez 
Merkez 
Başkale 
Muradiye 
Gevaş 
Merkez 
Çayıralan 
Babayağmur 
Kazankaya 
Kilimli 
Hisarönü 
Yenice 
Safranbolu 

175 
— 

' — 
350 
300 
— 
— 

250 
— 
— 
— 

200 
300 

2 000 
— 

250 
100 
75 

200 
— 

1 500 
50 

2 000 
— 

250 
250 
200 
— 

400 
600 
500 
250 

— 
150 
100 
250 

50 
75 
50 

100 
50 

300 
— 

100 
100 
150 
— 
— 
50 

100 
— 

250 
50 

300 
— 
— 
— 

150 
— 

150 
100 
250 
500 
— 
30 
— 

350 
— 
— 

150 
50 
— 

300 
— 

150 
— 
— 

200 
— 
— 
— 
— 
20 
— 

150 

Toplam 64 665 27 380 



M. Meclisi B : 19 18 . 12 . 1974 O 

İli 

1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve 
düzenleme ödenekleri dağıtım programı 

n 
(1 000 TL.) 

Tahsis miktarı 
Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Ankara 
» 
» 

Balıkesir 
» 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 

» 
Çankırı 

» 
Erzincan 
Gaziantep 

» 
» 
» 

Hakkâri 
İsparta 
İçel 

» 
» 

İstanbul 
İzmir 

» 
» 

Kastamonu 
Kars 

» 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 

» 
» 
» 
» 
» 

Malatya 
Manisa 
Muğla 
Nevşehir 
Niğde 

» 

Çelebi 
Gölbaşı 
Çıkmağıl 
Manyas 
Ayvalık 
Bucak 
Karacabey 
Eceebat 
Bayramiç 
Orta 
Korgun 
Refahiye 
Merkez 
İslahiye 
Sekili 
Uluyatır 
Beytüşşebab 
Uluborlu 
Silifke 
Taşucu 
Tarsus 
Küçük Çekmece 
Çeşme 
Narlıdere 
Çırpı 
Şeydiler 
Yakınsu 
Posof 
Yahyalı 
Boztepe 
Ereğli 
Ermenek 
Çumra 
ligin 
Dere 
Bozkır 
Sürgü 
Sarıgöl 
Turgutreis 
Özkonak 
Güzelyurt 
Çukurköy 

— 389 — 

— 

— • 

• — 
— • 

— 
150 
— 
— 
— 
30 
15 
— 
— 
— 
— 
25 
45 

300 
— 
— 
— 
— 

130 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
100 
200 

— 
— ' 
— 
— 

100 
100 
— 
25 
15 

100 
75 

150 
400 
100 
200 
300 
300 
100 
150 
150 
— 
40 

100 
1 000 

200 
25 
— 
— 
— , 

300 
300 
400 
400 
— 

350 
50 

100 
300 
150 
200 
— 
— 

300 
400 
250 
200 
— 

200 
100 
90 
— 
— 

• 



M. Meclisi B : 19 18 . 1 2 . 1974 O : 1 

ili 

Sinop 
Tokat 
Trabzon 

» 

Belediyesi 

Boyabat 
Erbaa 
Akçaabat 
Beşikdüzü 

(1 000 TL.) 
Tahsis 

Kamulaştırma 

— 
150 
— 

100 

miktarı 
Düzenleme 

200 
250 
300 
— 

Toplam 1 760 7 855 

1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve 
düzenleme ödenekleri dağıtım programı 

III 

Ankara 
Çanakkale 
Denizli 
Hatay 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Sivas 

Karakeçili 
Ayvacık 
Denizler 
Erzin (Yeştlkent) 
Çandarlı 
Selim 
Şeydiler 
Zara 

100 
100 
100 
— 
— 
— 
40 

100 

— 
— 
— 

100 
90 
50 
— 
— 

Toplam 440 240 

1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve 
düzenleme ödenekleri dağıtım programı 

IV 

Rize 
» 
» 

Pazar 
Çamlıhemşin 
Ardeşen 

150 
200 
300 

150 

Toplam 650 150 

>>-0<1 

— 390 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENE! KURULA 

SUNUŞLARI 

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) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 

OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Femıh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaPın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

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



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

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Koy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât. Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

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

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

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasma dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

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

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına.^ ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

34. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69) 

36. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin, ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 



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

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara. ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz-tunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Cağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

49. — İçel Milletvekii Nazım Baş'm, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

50. — 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) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

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

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, Yu
nanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kampanyaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) 

61. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

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

63. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

64. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

65. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 
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67. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

68. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

70. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tarı'ı.n, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

72. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

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

74. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

75. — Burdur Milletvekili Faik "Kırbaşh'nm, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

78. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

81. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

82. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

83. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

86. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

87. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

8S. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

90. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

91. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

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

93. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 



95. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, ( 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve I 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

96. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si- I 
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/129) I 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına I 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/130) 

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması- I 
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/131) 

99. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/132) I 

100. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin I 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/133) I 

101. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı I 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka- I 
mndan sözlü soru önergesi, (6/151) (*) • I 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı I 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 

(6/136) 

103. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, istanbul I 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile I 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) I 

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in. I 
Balıkesir Özel idare binası üzerindeki lojmanlara I 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/138) 

105. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü- I 
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze- I 
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) I 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan I 
sözlü soru önergesi (6/140) I 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) I 

108. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, elma | 

( ürününe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/145) 

I 109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ-

I lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
I soru önergasi (6/146) 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
I Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/160) (*) 
I 111. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
I Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş-
I kin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/147) 
I 112. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
I Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş-
I kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 

(*) 
113. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-

I kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/153) 
I 114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Pa-
I muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
I konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
I Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/154) 
I 115. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in yurt 
I içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-
I leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik-
I tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge

si (6/155) 
I 116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
I İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
I yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku-
I rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu-
I na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/157) 
I 118. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
I X I . — işçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 
I Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti-
I caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı-
| s ı : 77) (Dağıtma tarihi: 22,6 ,1974) 



X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma
sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç
işleri komisyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) 

7. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

8. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 9. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 

10. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu izmir Üyesi Mümin Kırh'nın ve izmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm ©lan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19.6, 1974) 

11, — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu: 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1974) 

12. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 

X 13. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1974) 

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1974) 

X 15. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22 . 6. 1974) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 . 1974) 



18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşımn, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 2 0 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20 .6 .1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meçlisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 .6 .1974) 

19. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi ; 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — Kadroları il Özel idarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan Komisyonu Raporu (1/163) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

22. — inönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, inönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

23. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

24. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

27. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

28. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 29. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

30. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 
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X 31. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 32. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkmda kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

33. — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

X 34. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

35. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral-
lığı Arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : .89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 37. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı-; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 

Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkan-
hğı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Kurııluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıma tarihi: 5.7.1974) 

38. :— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ê k 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 40. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (Dağıt
ma tarihi: 10 . 7 . 1974) 

X 41. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkın
da Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1974) 

X 42. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının. Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

X 44. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez-



kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S, Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 11 , 1974) 

45. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plân Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma Tarihi : 
1 i 11 -. 1974) 

46. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka

nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S, Sayısı : 109) (Dağıtma Tarihi : 1 , 1 i , 1974) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalan* 
mış Olan, iki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattı-; 
nın Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Ha
ritası, Hudut işaretleri Protokolleri ve Hudut işaret
lerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve ihyası ile Hu
dut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkında
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/156) (S. Sayısı- 110) (Dağıtma Tarihi: 
1 . 11 , 1974) 

(Millet Meclisi Birleşim 19) 




