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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler, ekici tütün 
piyasasında üretici aleyhine işletilen tutum ve davra
nışlar konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy'un, milletvekilli
ğinden istifa ettiğine dair önergesi ile, 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyeliğine, si

yasî partn gruplarınca gösterilen adaylara dair Baş

kanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik 
için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından; 

17 Nisan 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çakmak Oral Mavioğlu 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 4 . 1975 Perşembe 

Tezkereler 
1. — Hacettepe Üniversitesinin 1970 bütçe yılı 

kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/377) 
(Plan Komisyonuna.) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı 

kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul

duğuna dair Sayıştay Başkanlığının tezkeresi (3/378) 

(Plan Komisyonuna.) 
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3. — Orman Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/379) 
(Plan Komisyonuna.) 

Yazılı sorular 
4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın 

Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir şah-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin ışıklar yandıktan sonra beyaz 
düğmelere basarak yoklamaya iştirak etmelerini rica 
ederim. 

A) GÜNDEM Di 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın, 
geçen birleşimde, ekici tütün piyasası hakında konu
şan Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birlere cevap 
veren gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde tütün piyasasıyle 
ilgili olarak söz alan Sayın Birler'e cevap olmak üze
re, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Öztrak. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ
TRAK — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millet Meclisinin geçen Birleşiminde, Sayın Tokat 
Milletvekili ismail Hakkı Birler'in, 1974 yılı ürünü 
Erbaa Ekici Tütün Piyasasının seyri hakkındaki gö
rüşlerini öğrendik. Kendileri, konuşmalarının, ma

sın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) yazılı soru önergesi. 
(7/505) 

5. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında Hükümetin 
düşüncelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/506) 

• 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

hallinde yapılan incelemeye müstenit olmadığını da 
ifade ettiler. Erbaa'nın bir köyündeki 5 ekici vatan
daşımızın sayın Tokat milletvekilleri ve sayın Cum
huriyet Senatosu üyelerine gönderdikleri telgraf met
ninin huzurunuzda okunmasından birtakım neticeler 
çıkmaktadır. Arz edeyim : 

Erbaa üretim merkezinde geçen yıl 1973 yılı ürü
nü ekici tütün piyasası sonunda Tekel İdaresince 
azamî 32 lira 50 kuruş, ortalama 25 lira 44 kuruş, as
garî 14 lira 35 kuruş fiyatla 4304 ton tütün satın alın
mıştır. Bu ilçe ve köylerindeki tütün ekicilerinin eline 
110 milyon lira geçmiştir. 1974 piyasası devam et
mekte olan bu ürünün, buralarda istihsal edilen yak
laşık olarak 6 bin ton tütünü vardır. Tütünün orta
lama fiyatı olarak 35 lira 68 kuruş civarında tespit 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Çakmak 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 
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edilmekte ve bu fiyattan satın alınmaktadır. Üretici
lerimize yaklaşık olarak 225 milyon Türk Lirası 
ödenecektir. Tekel İdaresi resmî kayıtlarına göre 15 
Nisan 1975 akşamına kadar Erbaa üretim merkezin
de 35 lira 50 kuruş fiyatla 1 649 000 kilo civarında 
ekici tütünü satın alınmıştır. Bu ilçe ekicilerine 59 
milyon Türk lirası ödenmiştir. Bu üretim merkezinde 
başfiyat 42 lira 50 kuruştur. Asgarî fiyat ise 19 lira 
20 kuruştur. Burada önemli olan husus, Erbaa tütün 
piyasasının açılışı esnasında ifade edildiği gibi, orta
lama fiyatın başfiyata daha yakın olması ve yine 
ortalama fiyatın, tespit edilen ortlama kilo hedef 
fiyatı seviyesinde bulunmasıdır. Bu ürün yılında tel
grafın gönderildiği, Erbaa'nın Salkımören Köyünde, 
171 ekici tütün tarımı yapmış ve yaklaşık olarak 
64 970 kilo tütün istihsal etmişlerdir. Bu köy ekici
lerinin 15 Nisan 1975 akşamına kadar 45 kişisi 18 760 
kilo tütününü azamî 37 lira 50 kuruştan, vasatı 26 
lira 90 kuruştan ve askarî 20 lira 50 kuruştan Tekel 
idaresine satmışlardır. 

Geçen yıl, yani 1973 ürünü Erbaa ekici tütün pi
yasalarında Salkımören Köyünde... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bir arıza 
var her halde ses cihazında. Ayarlamak mümkün 
olursa... 

Özür dilerim efendim, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Devamla) — Sayın Tokat milletvekilleri ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine telgraf gönderen eki
cilerden birincisi, henüz tütünlerini satmış değildir. 
İkincisi, 283 kilo tütünü 32 lira 60 kuruş vasatı fi
yatla satmıştır. Üçüncüsü, 579 kilo tütününü 27 lira 
90 kuruştan; dördüncüsü, 436 kilo tütününü 29 lira 
20 kuruştan; beşincisi, 169 kilo tütününü 26 lira 50 
kuruş fiyatla Tekele satmışlardır efendim. 

Sayın milletvekilinin burada belirttiği gibi, her 
halde telgraflara istinaden verdikleri bilgi üzerine yap
tığımız tetkikat budur. Alım orada dikkatle devam 
etmektedir. Ayrıca bugün herhangi bir yanlışlığın ol
maması için, kendilerine gerekli ikaz da yapılmıştır. 
Eksperler bütün dikkatleriyle üreticinin alın terini de
ğerlendirmekte gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. 
Sayın Birler'e teşekkürler ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğ-

lu'nım, yaklaşan çay kampanyası konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yaklaşan çay kampanyasıyle ilgili 
olarak, Rize Milletvekili Sayın Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu, buyurun efendim. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Beş dakika süreye riayet ederek konuşunuz Sayın 
Karaosmanoğlu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Türk çayının yayılış sahası, Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin illerinin sahil şeridini çok yakinen il
gilendiren mühim bir konuyu, yıllar yılı teamül ha
line gelen, 15 Nisan'dan sonra konuşulan bir konuyu 
dile getireceğim. 

Çin ve Hindistan'da milâttan önce başlatılan bu 
ziraat dalının, Türkiye'de 35 yıllık kısa ve zarif bir 
geçmişi var. İdarecilerin de, üreticilerin de büyük ku
surları var bu işin üretiminde, dağıtımında, pazarlan-
masında. 1975 yılı kampanyasının açılmasına birkaç 
gün kala, Hükümet masalarının bu derece dolu ol
duğu bir günde, böyle bir konuşmayı yapmış olmak
ta lokal fayda mülâhaza ederim. «Hükümet ilgililerini 
ikaz eylemekte, Tekel Bakanını alarma geçirmekte 
faydalar vardır» diyerek, bu konuşmayı almış, Yüce 
Meclisi işgal etmiş bulunuyorum. Beni bağışlayınız. 

Esasen bu konuşmamı, Parlamentolararası Birli
ğin, 31 Mart - 5 Nisan arası, Seylan'da yapmış oldu
ğu toplantıya katılan bir üyeniz olarak, Seylan Çay 
Bakanı ve teknisyenlerinden, yetkili kadrosundan öğ
rendiklerimi size aktarmak üzere söz almış oluyo
rum. 

Çay, tüm dünyada, son gördüklerimle birlikte çok 
yağışlı yörelerin ezik, fakir, bahtsız insanlarının çok 
zor koşullar altında yaptığı iptidaî bir ziraat koludur. 

Örneğin çay, Zayre, Gurundi, Uganda, Mozam
bik, Kenya, Bengaldeş, İslâm - Çin ve Seylan gibi 
çok geri kalmış, çok kötü iklimli yörelerin fakir in
sanlarına reva görülen bir ziraat şeklidir. 

Çay üreten ülkeler, tüketen lüks ülkeleri çok geri
den, asırlar boyu geriden takip etmektedirler. Büyük 
çay şirketleri, büyük çay tröstleri Batı Avrupa'da 
çöreklenmiş ve burada geri kalmış ülkelerin mallarını, 
istedikleri fiyatla ister duruma gelmişlerdir. 

— 482 — 
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Türkiye'de halen çay politikası çizilmemiştir ve 
rayına oturtulmamıştır. Çok partili döneme girdiği
mizden bu yana, çeyrek asırdır çay, rey taşıma kana
lı ve siyasî istismar vasıtası haline getirilmiş, geçmiş 
iktidarların militan besleme yuvalan haline sokulmuş
tur. 

Belki faydası olabilir diyerek, geçen yıl aynı şey
leri söyledik, bu yıl da söylüyoruz, ömrümüz kifayet 
ederse, bundan sonraki yıllarda da söylemeye devam 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, çayın vatanı sayılan Sey
lan'da görüp öğrendiklerimle Türk çaycılığını çok kı
sa rakamlarla mukayese etmek suretiyle ıttılaınıza 
sunacağım : 

Seylan'da çay, denizden 2 000 metre yüksekliğe 
kadar, Kenya'da 2 500 metre yüksekliğe kadar yük
seltildiği halde, Türkiye'de 400 metreye kadar yük
seltilmektedir. Bu da göstermektedir ki, sahil şeridi
nin verimli arazilerinden ziyade, sahilin Doğa - Ka-
radenizin dar şeridine doğru çayı çektirmiş olmakta 
faydalar vardır. 

Seylan'da çay, 12 ay her gün toplanıldığı halde, 
bizde ancak 6 ay müddetle sürgün verdiği günler 
için toplanabilmektedir. Dekar başına 25 kilodan 
fazlası alınmamaktadır. «Bu mantık dışı kısıtlamanın 
üstü karalanmalıdır» derim. Bunun için Seylan'da 
bir dekardan bir yılda normal olarak asgarî 750, aza
mî 1 500 kilogram çay alındığı halde bizde 200 -
1 100 kilogram arasında sınırlıdır. 

Türkiye'de çay sahaları yılda dekar başına 450 -
500 liralık sunî ve hayvanî gübre gerektirdiği halde, 
Seylan civarında böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamak
tadır. 

Seylan'da, hükümetçe kararlaştırılmış bir kaide 
olarak kalifiye kadın çay işçisine, yevmiye olarak 
4,5 Türk Lirası karşılığında Rubi ödendiği halde ve 
erkek işçisine 7,5 Türk Lirası ödendiği halde, Tür
kiye'de Ecevit Hükümeti tarafından kararlaştırıldığı 
cihetle asgarî işçi yevmiyesi 40 lira olarak sınırlandı
rılmıştır. Burada da Seylan'da da kalifiye bir çay iş
çisi günde 35 kilogram civarında yaş yaprak topla
maktadır. 

Seylan'da devletin, atelyelerin, fabrikaların beğe
nip, satın aldıkları çay, odunlaşmamış, fermantasyo
na girmemiş, ezilmemiş çaydır. Bizde ise, kaidesi yok 
olmakla beraber, hiçbir bilimsel esasa dayanmaksızın 
2,5 yaprak kaidesi yürürlüktedir. Bu hal dahi üre
tici, idareci dostluğuyla yakın ilişkilidir. Bazan 1,5 

yaprak, bazan da 5,5 yaprağa kadar çıkarabilmekte
dir. Yeter ki, müstahsil, eksperin siyasal yanlılığı içe
risinde olsun. 

Seylan'da 4 340 gram yaş yapraktan 1 kilogram 
kuru çay alınırken, Türkiye'de 4 250 gramdan alın
maktadır. Bizim lehimize gibi gözüken 90 gram* «pa
ketlemedeki gecikmeden ötürü hidroskopik cisim 
olan çayın, rutubet adzorbasyonundan ileri gelmek
tedir.» deriz. 

Seylan'da tarladan toplanan çay... 
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu lütfen ta

mamlayın efendim, süreniz doldu. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

Daha başlamadık bile, lütfen... (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Baştan sizi ikaz ettim. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

Seylan hadisesini bırakıyorum öyleyse. 1975 yılı yaş 
yaprak fiyatı ne olmalıdır deyip, 5 nci sayfada bı
rakıyoruz bu işi. 

Doğu sahillisinin yaşantısı çaydır. Doğu - Kara
deniz halkı narenciyeyi, fındığı, pirinci, fasulyeyi, 
mısırı, lahanayı terk etmek suretiyle tüm maişetini: 
tüm geçinmesini ufacık çay yaprağının arkasında sak
lamaya çalışmaktadır. 35 yıldan beri Türk hükümet
leri, Doğu - Karadeniz halkına prim karşılığında çe
şitli teşvik tedbirleriyle halka çay üretmeyi teşvik et
miş olmalarına rağmen, son yıllarda bunun terslikle
ri görülmektedir, tik kez ciddî şekilde, Ecevit 1 Hü
kümeti zamanında ele alınan tüm Anadolu üreticisi
nin taban fiyat politikasından çay, 1974 hissesini % 39 
zamla almıştır. Tütüne !% 75, çaya % 39 zam yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, son cümle
nizi rica ediyorum efendim, lütfen. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Olur efendim. 

Gerek çay fiyatına yapılan zam, gerek gübre fi
yatlarına yapılan zam, gerekse Türkiye'de - bizim 
% 16 - P/o 17 civarında dediğimiz - toptan eşya fiya
tındaki zammın Adalet Partisi yetkililerince % 33 ol
duğu söylendiğine göre, bu pahalıllık da nazara alına
rak, çay şeridinde kurulu çay temsilcilerinin iddiala
rına dayanılarak, 1975 yılı fiyatının 10,5 lira olması 
istenmektedir. 

Biz bunu 450 kuruştan - 175 kuruş zamla - 625 
kuruşa çıkarmıştık. Galiba karşı tarafın muhalif eki
bi bunu istismar ediyorlardı. Bizim de istirhamımız 
şudur : Bu pahalılık, gübre fiyatına zam, bu anormal 
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gelişmeler nazara alınarak yapılacak zam behemahal 
175 kuruşun üzerinde olmalıdır. Aksi halde, bu dört 
yamalı azınlık Demirel Hükümeti musalla taşına gi
dinceye kadar bunun mücadelesine devam edeceğiz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bitti süreniz Sayın Karaosmanoğlu. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 

— Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Bitti efendim, Sayın Karaosmanoğlu 
rica ediyorum, sözünüzü kesmek durumunda kalırım. 
Beni öyle bir durumda bırakmayın lütfen. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— îki cümle ile bağlıyorum efendim. 

Aslında bu dört partiden müteşekkil büyük hü
kümetin parası da bitmese gerek. Zannederim ki, çok 
kısa bir müddetin sonunda Sayın Türkeş, polisi terhis 
etmek suretiyle 31 bin kişinin maaşı ile üreticinin ta
ban fiyatına zam yapmak suretiyle bir gelişme sağla
yacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Hiç endişe yok, «Sayın Erbakan Hocanın dua-
larıyle bu kasalar dolar, bu paralar ödenir» deriz. 
(A. P. sıralarından «Bu nasıl gündem dışı konuşma» 
sesleri.) 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Bu nasıl beş 
dakika Sayın Başkan? 

CEVAT YALÇIN (Rize) — Sayın Başkan, hangi 
konuda gündem dışı söz aldı ki, böyle konuşturuyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum Sayın Karaos
manoğlu. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosman
oğlu. 

3. — Samsun Milletvekii İlyas Kılıç'ın, köy elek
trifikasyonu konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kı
lıç, köy elektrifikasyonu ile ilgili olarak gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

Şu anda dile getirmek istediğim mevzu, umarım 
ki hepinizi ilgilendiren, yakından üzerine düştüğünüz 
bir problem olsa gerek. 

Mesele şu : Bugün memleketimizde, biliyorsunuz, 
köye elektrik götürme çabaları şu anda 6 260 civa
rında olmuş 3 000 civarında köy ise elektriğe kavuş
mak üzeredir. 1975 hesaplarına göre de, 3 500 civa
rında köye elektrik götürüleceği icra planına alın
mış, yapılmasına çalışılmaktadır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; 13 000 civarındaki 
yerleşim merkezlerinde ve köylerde elektriğin imkân
ları, köye elektrikle çalışan her türlü makinenin (te
levizyondan tutunuz da) gitmesi ve köyün birtakım 
gerçekleri daha iyi öğrenme olanaklarını sağlamakta
dır. Bunun yanında, elektrikle çalışan bütün makine 
ve aletlerin köye gitmesi suretiyle el sanatlarındaki 
köyden şehire doğru bazı imkânlardan mütevellit 
kaymalar da böylece önlenme imkânları sağlanırken; 
takdir edersiniz ki, bu yeni yapılmış olan tesislerin 
pek yakında arızaları başlayacak ve başlamıştır. 

Üzüntü ile söylemek gerekir ki, bugün halen köy
de atan bir sigortayı takacak, kopan bir teli bağla
yacak, yanan bir lâmbayı yerine takabilecek bir ele
man mevcut değildir. Bu eleman TEK'in bünyesinde 
de mevcut değil. Binaenaleyh, bu sıkıntıların yarın 
telâfisi mümkün olmayan büyük hadiselere ve kaza
lara sebebiyet verebileceği nazarı itibare alınarak, 
önceden bir tedbirle elektrik almış olan köylerde muh
tarları bu hadiselerle karşı karşıya bırakıp, vatan-
daşları ileride vukuu muhtemel hadiselerle karşı 
karşı karşıya bırakmamak için, ya TEK'in bünyesin
de bir değişiklikle köylerde bu elektrik işlerini yürü
tebilecek gezici ekiplerin kurulması veya sanat okul
larında köy elektrifikasyonunu yönetebilecek kabili
yette, vasıfta küçük kurslardan geçirilmek suretiyle 
yetiştirilmiş elemanları vazifelendirmek lâzımdır. 
Biliyorsunuz, ziraat işlerinde traktörlerin bakımını, 
onarımını, kullanılmasını öğretebilmek için, Ziraat 
Bakanlığı küçük kurslar açmaktadır devlet müessese
lerinde, bilhassa çiftliklerinde. Şimdi TEK böyle bir 
problemle karşı karşıyadır. 

Ben, Sayın Bakandan ve Hükümetten; bu köyle
rin ihtiyacını duyduğu ve muhtarların devamlı şikâ
yet mevzuu haline gelen ve ileride' - tekrar etmek is
tiyorum ki - arzu etmediğimiz hadiselerin cereyan et
memesi için, önceden tedbir alınmasını tazammun 
eden bu davranış, bu istek ve talep hakkında Bakan
lık ne düşündüğünü, ne gibi tedbirler alacağını öğ
renmek İstiyorum. Bu tedbirlerin tez elden alınması
nın zannederim sayılamayacak kadar faydası vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Millet Mecisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı. 1973 malî yılı Kesinhesap cetveli ve 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/24) (S. Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, Başkanlığın su
nuşları vardır. Sırasıyle okutup bilginize sunacağım. 

Önce, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay Başkanlığı 1973 malî yılı Kesinhesap ve Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporuna ge
çiyoruz. 

158 S. Sayısıyle bu cetveller basılmış ve daha ev
vel bilgilerinize sunulmuştu. 

Şimdi, Millet Meclisi 1973 yılı Kesinhesap cetve
line ait raporun sonuç kısmını okutuyorum. 

(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Cumhurbaşkanlığına ait raporun sonuç kısmını 

okutuyorum. (Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayıştay Başkanlığına ait raporun sonuç kısmını 

okutuyorum. 

(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyelikle
rine, siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen 
milletvekilerine ait liste. (5/28) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Statüsünün 25 

ve 26 ncı, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetleri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
1599 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesi hü
kümleri uyarınca, siyası parti gruplarınca aday ola
rak gösterilen Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üye
leri; 

Asıl üyeler : 
Sayın M. Zeki Okur (M. S. P. Zonguldak Millet

vekili) 
Sayın Hasan Tosyalı (C. G. P. Kastamonu Mil

letvekili) 
Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkan Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Başkanlık Divanında boşalan bir idareci 
üyelik için, görev yeri dağıtımı konusunda, Danışma 
Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 40 

Danışma Kurulu 17.4.1975 Perşembe günü yaptı
ğı toplantıda; Başkanlık Divanında boşalan bir İda
reci Üyelik nedeniyle İçtüzüğün 11 nci maddesine 
göre, görev yeri dağıtımı konusunda beliren iki ayrı 
görüşün Genel Kurulda oylanması önerilmiştir. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanvekili 

(İdareci Üyeliğin C. H. P. ne verilmesi 
görüşündeyim) 

(1) 158 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 

C.H.P. Grupu Görevlisi A.P. Grupu Görevlisi 
(İdareci Üyeliğin C.H.P. ne Turgut Yücel 

verilmesi görüşündeyim. Muha
lefet şerhim eklidir.) 

Hüseyin Keçeli 

M.S.P. Grupu Görevlisi 
Şevket Kazan 

D.P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altınsoy 

Görüşler : 
1. Boşalan İdareci Üyeliğin, M. S. P. nin Baş

kanlık Divanındaki Divan Üyeliği yerine M. S. P. ne 
verilmesi ve bu suretle M. S. P. den boşalan Divan 
Üyeliğinin de C. H. P. ne verilmesi; 

2. Boşalan İdareci Üyeliğin C. H. P. ne veril
mesi. 

Muhalefet Şerhi 
Millet Meclisinde Siyasî Parti Grupu olma niteli

ğini kaybeden Cumhuriyetçi Güven Partisinden boşa
lan İdareci Üyeliğin Anayasanın 84 ncü ve İçtüzü-

— 485 — 



M. Meçlisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

ğün 11 nci madde hükümleri uyarınca Cumhuriyet 
Halk Partisine verilmesi görüşündeyim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Divanda 7 
üye ile temsil edilmesini, diğer siyasî parti grupları 
da kabul etmekle beraber Millî Selâmet Partisinin 
Divan Üyesi yerine İdareci Üye almasının takdiri bir 
karar olacağı görüşüne katılmıyoruz. Zira, içtüzü
ğün 11 nci maddesinin 3 ncü fıkrası Danışma Kurulu
na böyle bir takdir yetkisi vermemiştir. Arızî bir olay
la karşı karşıyayız. Divanda bir üyelik boşalmıştır. 
Boşalan üyelik Cumhuriyet Halk Partisine düşmek
tedir. Nitelik değiştirmek için oranlar yönünden ve
ya takdir yönünden bu değişiklik için bir sebep gör
memekteyiz. 

Kaldı ki, bu oranlar daha da Cumhuriyet Halk 
Partisinin lehine değişebilir. Lehine hesaplanabilir. 
Zira, M. S. Partisinde gözüken ve fakat bağımsız
lar grupuyla birlikte Millet Meclisi Başkanlığına mü
racaatlar yapan Bitlis Milletvekili Muhyettin Mut
ki'min bağımsız Milletvekili olduğu veya M. S. P. 
Grupuna dahil olup olmadığı bizce daha anlaşılma
mıştır. Bu hususun kanun ve tüzük hükümleri gere
ğince Millet Meclisi Başkanınca tespit edilmesi gere
kir. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Hüseyin Keçeli 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini bilgileri
nize sundum, iki ayrı görüş vardır. Danışma Kuru
lu önerisi üzerinde söz almak isteyen var mı? 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. 
Sayın Keçeli, ilk sözü istiyorsunuz, buyurunuz efen
dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Süreniz 10 daki
kadır Sayın Keçeli, buyurunuz. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Huzurunuza gelmiş bulunduğum konunun esasına 
girmeden evvel, şu hususu arz etmek isterim: Bir 
olayla karşı karşıyayız; bir İdareci Üyelik. Millet 
Meclisinde grupünu kaybeden bir partinin İdareci 
Üyeliği düşmüştür. Bu idareci Üyeliği, hangi siya
sî grup Mecliste temsil edebilir? Konumuz bu. 

Şimdi, bundan başka ikinci bir olay daha var; 
Millet Meclisinde siyasî grupların oranlarında da de
ğişiklik olmuştur. Bazı siyasî partilerin oranlarında 
değişiklik olmuştur. Oranlarında değişiklik meydana 
gelen siyasî parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Cum

huriyet Halk Partisine bazı milletvekilleri katılmıştır 
ve oranı yükselmiştir; ama bizim hayretimizi mucip 
olan bir husus var: Millî Selâmet Partisinin son olay
lar yönünden oranlarında hiçbir değişiklik olmamış
tır. Millî Selâmet Partisine her hangi bir milletvekili 
girmemiş, milletvekili sayısında bir artma olmamış, 
böyle olduğu halde... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Azaldı. 
HÜSEYİN KEÇELİ (Devamla) — Azalma oldu

ğu halde, kendisini böyle bir talepte haklı görmesi 
bizi düşündürmektedir. Sayın Millî Selâmet Partisi, 
demekki her fırsatta, her bir değişiklikte kendisine 
her hangi bir imkân arama alışkanlığını sürdürmekte
dir ve bir türlü bu alışkanlıktan vaz geçememekte
dir. 

Şimdi ben bu oranları Anayasa ve İçtüzüğümüz 
hükümlerine göre gözlerinizin önüne sermek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, son duruma göre Millet 
Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisinin oranı % 6,74, 
Adalet Partisinin oranı % 5,38, Millî Selâmet Parti
sinin oranı % 1,75, Demokratik Partinin oranı % 
1,1 l'dir. Cumhuriyet Halk Partisi % 6,74 oranına 
mukabil 6 üyelik almış durumda; ama istekte bu
lunan, talepte bulunan Millî Selâmet Partisi % 1,75 
oranına mukabil 2 üyeliğini almış bulunmaktadır. 

Şimdi aslında % 0,25 kadar bir noksanlık olma
sına rağmen Millî Selâmet Partisi % 0,25'i kazanmış 
olarak 2 tam üyeye Divanda sahip bulunmaktadır; 
ama Cumhuriyet Halk Partisi % 6,74 orana sahip 
olmasına rağmen 6 üyelik almıştır. % 0,74 kadar 
bir noksanlığı vardır. 

Son duruma göre, diğer partilerin durumunda bir 
değişiklik yok. Millî Selâmet Partisinin milletvekili 
sayısı azalmıştır. Buna rağmen, geçenki orana gö
re hakkından fazlasını almış olmasına rağmen ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin de aslında hakkından 
daha az almış olmasına rağmen, son oranlamada 
da oranı yükseldiği halde, Millî Selâmet Partisinin 
böyle bir isteğini kabul etmek imkânsız görünmek
tedir. Millet Meclisi İçtüzüğünün 11 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası, «İdareci üyeliklerle, Divan Üye
likleri için görev yerleri dağıtımı Danışma Kurulunun 
görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırı
lır» diyor. Ama burada herhangi bir taktir yetkisi
nin kullanılmasını veyahut da her hangi bir değişik
liğin yapılmasını yazmamaktadır, söylememektedir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünde bir puanlama durumu 
bulunmamakla beraber, Senato İçtüzüğünde pu
anlama durumu var. Buna göre hesap yaparsak, 

— 486 — 



M. Meclisi B : 68 

Senato İçtüzüğünün 8 nci maddesine göre Başkanlık 
Divanı puanlaması şöyledir: 

Başkanlar için 19 puan, başkanvekilleri için 10 
puan, idareci üyelikler için 7 puan ve kâtip üyelik
ler için 5 puan verilmektedir. 

Şimdi değişiklikten evvelki oranlamaya göre; Cum
huriyet Halk Partisinin 51 puanı bulunması; buna 
karşılık Millî Selâmet Partisinin 13 puanı bulunması 
gerekir. Millî Selâmet Partisi Divanda 2 üye ile tem
sil edildiği halde 13 puanı bulunmakta, buna karşı 
Cumhuriyet Halk Partisi de 6 üyelikle temsil edildi
ği halde; 51 puanı bulunmaktadır. 

Son duruma göre, Cumhuriyet Halk Partisinin 
58 puanı bulunmaktadır. Buna karşılık Divanda 2 
üyeliğe sahip Millî Selâmet Partisinin 15 puam bu
lunmaktadır. Bundan daha fazlasını istediği takdirde 
şöyle oluyor: 

İdareci üyelikler için 7 puan verildiğine göre, 
Millî Selâmet Partisi bir idareci üye aldığı zaman; o 
zaman 17 puanı buluyor ki, bu durumda dahi 
hakkı 13 puan iken 15 puanı doldurmuş, zaten hak
kından fazlasını da almış bulunmaktadır. 

Daha evvelce Cumhuriyetçi Güven Partisine bir 
idareci üyelik yapılan puanlamalara göre düşmemek
te idi; ama Cumhuriyetçi Güven Partisinin bir grupa 
sahip olması sebebiyle ona bir idareci üyelik verilmiş
tir. Bu idareci üyelik, daha evvelce Güven Partisi 
Grup sahibi iken bile Cumhuriyet Halk Partisinin 
hakkı idi; fakat bir grupa sahip olduğu için ona bir 
idareci üyelik verilmişti. 

, Bu duruma göre, eğer bir talepte bulunması ge
rekiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisinin talepte bulun
ması gerekir. Anayasa hükümleri bu oranlara göre 
7 üyeliği Cumhuriyet Halk Partisine vermektedir; 
zaten bu Anayasanın gereğidir. Ama, Sayın Millî Se
lâmet Partisinin bir pazarlık konusu gibi: «Bunu de
ğiştirelim, Divandaki Kâtipliği Cumhuriyet Halk 
Partisine verelim, bize idarecilik üye verilsin» şek
lindeki pazarlığa benzer birtakım istekleri zanneder
sem, Yüce Kurulca nazarı itibara alınmayacaktır. 
Anayasanın gereği, İçtüzüğün gereği ve Senato İç
tüzüğünün kıyaslama gereği Cumhuriyet Halk Parti
sine verilecektir. 

Saygılaı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Keçeli. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Altınsoy, daha evvel söz al

dılar efendim; 2 aleyhte, 2 lehte. 
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Lehte, Sayın Şevket Kazan buyurun. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Üzerinde ko

nuşacağım, 

BAŞKAN — Çok iyi biliyorsunuz 2 aleyhte, 2 leh
te; usul meselesi. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin gruptan düşmüş 
olması dolayısıyle, daha evvel Divan Başkanlığı
nın teşekkülünde Cumhuriyetçi Güven Partisine ait 
bulunan bir divan üyeliğinin daha doğrusu, bir idare
ci üyeliğin bugün kime intikâl edeceği konusunda, Da
nışma Kurulunda daha evvel yapılmış olan müza
kereleri, bir defa da Genel Kurulun huzurlarında 
tekrarlamak durumunda bulunuyoruz. 

İçtüzüğün 11 nci maddesi bu hususu derpiş eder
ken, 12 nci maddesi de yine bu hususla ilgili hüküm
ler sevk etmiştir. 11 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, 
divan üyeleri ile idareci üyeliklerin nasıl dağıtılaca
ğı konusu belirtilmiş; bunun yanında bir de, 12 nci 
maddenin son fıkrasında, bu dağıtım sırasında sadece 
sayıların değil, görevlerin de nazarı dikkate alınaca
ğı ifade edilmiştir. 

Siyasî partiler arasında son günlerde meydana ge
len oran değişikliği dolayısiyle, idareci üyeliklerin ve 
divan üyeliklerinin partilere dağıtılması sırasında 
Cumhuriyetçi Güven Partisinden boşalan sandalye
ye kimin geleceği konusu, Danışma Kurulunda uzun 
uzun tartışma mevzuu olmuştur. Şu bakımdan tartış
ma mevzuu olmuştur ki; bu üyelik, Divan bir bütün 
olarak ele alındığı takdirde, Halk Partisine; fakat 11 
nci maddenin 3 ncü fıkrası ve sadece 3 ncü fıkrası 
oradaki ifadelerle ele alındığı takdirde Adalet Parti
sine intikal etmektedir. Ama, Danışma Kurulu bu 
meseleyi müzakere etmiş, karara bağlamış ve boş 
olan bir üyeliğin Cumhuriyet Halk Partisine verilme
sini kabul etmiştir. Yalnız ihtilaflı olan konu «görev 
konusu» dur. 11 nci maddenin 3 ncü ve 12 nci mad
denin son fıkrasında, sadece sayıların değil, görevle
rin de yeniden gözden geçirilebileceği ifade edilmiş
tir. 

Şimdi böyle bir durum karşısında, biz Millî Se
lâmet Partisi olarak, elbette hakkımız olduğuna 
inandığımız bir hususu savunduk ve savunmaya da 
kararlıyız. 

Niçin savunduk, neden savunduk? İşte şimdi si
ze bunun sebeplerini izah etmeye çalışacağım, 
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Muhterem arkadaşlar, bugünkü Parlamento arit
metiğine göre Cumhuriyet Halk Partisinin 188, Ada
let Partisinin 150, Milî Selâmet Partisinin 49... 

ALÎ TOPUZ (fstanbul) — 48, 48... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ...Demokratik 

Partinin 31 sandalyesi vardır. Danışma Kurulunda 
ve biraz evvel konuşan arkadaşımın ifadesinde bu
nun iması yapıldı. Ona da cevap vermek yerinde 
olur., 

Danışma Kurulunda bize verilen cetvelde Cum
huriyet Halk Partisinin üye sayısının 189 olarak be
lirtildiğini görmüş, itiraz etmiştik. Bize denildi ki, 
«Bu konuda henüz kesin bir bilgi almış değiliz». 
Herkesin bildiği bir şey, oraya intikal ettirilmediği için 
muameleye konulmamış. Ama bugünkü Danışma 
Kurulu toplantısında bu, muameleye kondu. Çün
kü, dünkü toplantıda Cumhuriyet Halk Partili bir 
milletvekilinin milletvekilliğinden istifası Yüce Mecli
sin ıttılaına arz edildi. Onun için bu, bugünkü he
sapta 188 olarak belirtildi. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan Beyin. 
bağımsızların bir grup kuracaklarına ve kendilerine 
bir yer tahsisine dair Meclis Başkanlığına vermiş ol
duğu yazıya Millî Selâmet Partisinden Muhyettin Mut
lu imza atmış. Şimdi, bu imzayı bir delil olarak kul
lanmak suretiyle, Muhyettin Mutlu'nun istifası ka
naati uyandırılmak isteniyor ve Millî Selâmet Parti
sinin sandalye sayısının da 49 değil, 48 olduğu iddia
sı ileriye sürülüyor. 

ALÎ TOPUZ (tstanbul) — Kesin, kesin. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhyettin 

Mutlu buradadır. Kendisi, Millî Selâmet Partisinin 
milletvekili mi, yoksa bağımsız milletvekili mi, açık
lasın.. 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Açıklasın, açık
lasın. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Kaldı ki, bu
nun açıklama yeri burası değildir. Başkanlık Divanı 
böyle bir tereddüde düşmüşse, Muhyettin Mutlu'ya 
tezkere yazar, Muhyettin Mutlu bunun cevabını ve
rir. Bu, resmen böyle halledilir. Burada havada 
kalan iddialarla halledilmez. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O ithamların 

cevabı verilmiştir. , 
Şimdi, biz burada meselemize gelelim arkadaşla

rım. Bugün halihazırda Divanda Cumhuriyet Halk 
Partisinin altı, Adalet Partisinin beş, Millî Selâmet 

Partisinin iki, Demokratik Partinin bir sandalyesi 
vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin altı sandalye
sinden bir tanesi Başkanlık, bir tanesi Başkanvekilü-
ği, bir tanesi İdareci Üyeliktir. 

Bugün Cumhuriyetçi Güven Partisinden boşalmış 
olan İdareci Üyeliği de Cumhuriyet Halk Partisi, 
«Ben alayım. Bu benim hakkımdır» diyor. 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Doğ
ru söylüyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — «Bu benim hak
kımdır» diyor. 

VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Anayasa diyor, 
Anayasa. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hakkı olduğunu 
iddia ederken de, haddini aşan iddialar ileriye sürü
yor.; 

ALÎ TOPUZ (istanbul) — Sen haddini bil! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Neden, «Haddi

ni aşan iddialar» diyorum? Gayet açık. Bütün he
sap meydanda. Bugün 188 sandalyeye sahip olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin, siyasî partilerin topla
mı üzerinden oranı % 45,10'dur. Kendisine Divan 
Üyeliğinde düşen oran 6,75'tir. Millî Selâmet Parti
sine ise 1,75. , 

Şimdi, 6,74'ün karşılığı olan bir Divan Üyeliği 
Cumhuriyet Halk Partisine verilmektedir. Cumhuri
yet Halk Partisinin bu konudaki hakkı teslim edil
miştir, verilmiştir; ama bu, Divan Üyeliği olarak 
verilmiştir, teslim edilmiştir. Biz Millî Selâmet Par
tisi olarak, İdareci Üyelik noktasından, bunun Milİî 
Selâmet Partisine verilmesi lâzım geldiğini savunuyo
ruz. Şu açıdan savunuyoruz ki, Millî Selâmet Parti
sinin, matematik hesaplar üzerine konuşacaksak, 
bugün ikiye yaklaşması, 0,025 noktasındandır; Cum
huriyet Halk Partisinin 7,'ye yaklaşması, 0,026 nok
tasındandır. Demek oluyor ki, mademki matematik 
konuşuyor, efendiler, sayıları inkâr edemezsiniz. 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin bir üyesini kaybet
mesi, bugün Divanda temsil imkânını ortadan kaldır
mıştır. Tabiatıyle bu hesaplan inceden inceye yapı
lacaktır. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin, bu Divan 
içinde, bir Başkanlığı, bir Başkanvekilliği ve bir 
İdareci Üyeliği vardır. Bir İdareci Üyelik daha ve
rilmesi, her şeyden evvel, Anayasanın 84 ncü mad
desinde belirtilen, siyasî partiler arasındaki dengeye 
aykırıdır. Şu bakımdan aykırıdır ki, biz İdareci 
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Üyeliğini, Divan Üyeliği ile bir tutmuyoruz, siz de 
bu görüştesiniz. Eğer, idareci Üyelik, Divan Üye
liği ile aynı değerde olsa, bu konuda muhalefet şer
hi vermenize gerek kalmazdı. Mademki muhalefet 
şerhi verilmiştir, şu halde bu şerh, Divan Üyeliğin
den, idareci Üyeliğin daha üstün bir fonksiyona sa
hip olması nedeni ile verilmiştir. 

işte, bu noktada biz de, idareci Üyeliğin Divan 
Üyeliğinden daha üstün bir fonksiyona sahip olduğu
nu düşünerek, bunu Millî Selâmet Partisinin hakkı 
olarak talep ediyoruz. Kaldı ki, içtüzüğün 11 nci 
maddesinde, «Başkanvekilliklerinin siyasî partiler ara
sında siyasî oranları esas alınmak suretiyle, sırası ile 
dağıtılacağı» belirtilmiştir. Yine 11 nci maddenin 
3 ncü fıkrasına da bu hükmü kıyasen uygulamak su
retiyle, Divan Üyeliği mevzuunda (Cumhuriyet 
Halk Partisi bir tane Divan Üyeliğine sahip, Adalet 
Partisi bir tane Divan Üyeliğine sahip) Millî Selâmet 
Partisinin de, bu Parlamentonun 3 ncü partisi olma
sı dolayısıyle, bir Divan Üyeliğine sahip olması lâ
zım gelir. 

işte, bu esaslara dayanmak suretiyle, Millî Selâ
met Partisinin bu konudaki haklı talebini muhterem 
Heyetinizin kabul edeceğini ve bu idareci Üyeliğin 
Millî Selâmet Partisine, Millî Selâmet Partisinden in-
hilâl edecek Divan Üyeliğinin ise Cumhuriyet Halk 
Partisine verilmesi istikametinde oy kullanacağınızı 
ümit ediyor ve hepinizi grupum adına saygı ile selâm
lıyorum. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Buyurun Sayın Ahmet Durakoğlu. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyetçi Güven Partisinden boşalan İdare 

Amirliğinin hangi partiye verilmesi konusunda Baş
kanlık Divanında çıkan ihtilâfın, maalesef Danışma 
Kurulunda müspet ve ortak bir karara bağlanmadığı
nı görüyoruz. Haddizatında, münakaşaları başından 
ele almak gerektiği zaman göreceğimiz manzara şudur: 
Danışma Kurulunun bir öneri getirmesi lâzımdır ve 
11 nci madde de açıkça gösterir; «Danışma Kuru
lunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurula gelmesi 
lâzımdır.,» 

Danışma Kurulunun şu anda bir görüşü yoktur; 
görüşü olmadığı için de, bu idare Amirliğinin han
gi partiye verileceği hususu,- arzulara göre, savunma
lara göre değil, Anayasanın gereğine göre çözülmesi 
lâzımdır. 

Anayasanın 84 ncü maddesi açıkça, Başkanlık Di
vanının, siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında 
teşkil edileceğini gösterir. Başkanlık Divanı, siyasî 
partilerin kuvvetleri oranında teşkil edileceğine göre, 
«Benim arzum kâtipliğe deyil, idare Amirliliğine veya 
Başkanvekilliğine» şeklinde arzuların hâkim kılınaca
ğı bir görüşle ortaya çıkmaya imkân yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu ister 188 sayı
nız, ister 189 sayınız, hiçbir zaman oran değişmeye
cektir. Oranın, partilerarası kuvvetine göre - siyasî 
parti gruplarının kuvvetine göre - Cumhuriyet Halk 
Partisi 6,76; bütün buna rağmen Başkanlık Divanın-
daki üye sayısı 6'dır; yani,, kendisinin 76 olan farkı 
değerlendirilmemiştir. Şimdi 7'ye çıkması halinde an
cak değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Millî Selâ
met Partisinin oranı ise 1,75'tir; 2'ye itibar edilmiş
tir. Artık, hiçbir şekilde talepte bulunamayacağı aşi
kârdır, 2 olarak kabul edilmiştir. Sayın Kazan'm be
yanları da zaten ihkakı hak kabilinden oldu ve ni
tekim; «Aslında A. P.'ye intikal eder» buyurdular. 

Aslında, fazlalıklar nazara alınırsa; gerçekten, bi
zim durumumuzu; oranımızı nazara almadığınız tak
dirde, Adalet Partisinin % 36 bir farkı vardır, yani 
5,3 6'dır, 5'e itibar edilmiştir, 36 fazlalığı vardır. O 
zaman, Adalet Partisine verilmesi durumu, Halk Par
tisinin oranını nazara almadığınız takdirde mümkün
dür. 

Bu ,ne demektir? «Millî Selâmet Partisinin, sure
ti katiyede hakkı yoktur» demektir: Kendilerinin 
oranları zaten tama iblâğ edilmiştir, 1,75'dir, 2'ye iti
bar edilmiştir. Değişen hiçbir durumları yoktur. Muh-
yettin Mutlu arkadaşımız ister Millî Selâmet Partisinin 
içinde olsun, ister dışında olsun, hatta üye sayıları 49 - 50 
olsun, yine değişen durumları yoktur. Aslında, durum
larının değişmesi hali ancak oranları değiştirmesi ha
linde mümkündür; ama Cumhuriyet Halk Partisinin 
değişen üye sayısı, oranlarını da değiştirmiştir ve ra
hatlıkla, Cumhuriyet Halk Partisinin 6,76 oranı üze
rinden 7 üyeliğe sahibolması gerekmektedir. 

Sayın Kazan'ın ileri sürdüğü ve matematik esas
lara dayandığını iddia ettiği görüşüne itibar edildiği 
takdirde, burada üyelik, idare amirliği veya kâtiplik 
önemi derecesini de nazara almadan söylüyorum, şu 
çatı altında siyasî parti grupları içerisinde boşalan 
bir üyeliğe istemeye hak sahibi olmayanların en ba
şında Millî Selâmet Partisi gelir. Çünkü, Demokra
tik Partinin bile yüzdesinde fazlası vardır; ama Millî 
Selâmet Partisinin fazlası yok; mevcudu zaten tama 
iblâğ edilmek suretiyle hakkı verilmiştir. 

— 489 — 



M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

Şimdi, Anayasanın 84 ncü maddesi; «Başkanlık 
Divanının, siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranın
da teşkil edileceğini» gösterdiğine, oranlar da açıkça 
belirdiğine ve bu oranlara göre, oranı 6,76 durumun
da olan Cumhuriyet Halk Partisine 7 nci üyeliğin 
verilmesi zarureti vardır. ' 

Bütün bunlar, değişen şartlardan istifade etmek 
suretiyle bir sonuç almaya matuf iddialardır. Yok
sa, «kuvvetleri ölçüsünde hak sahibi olmak» iddia
sı gibi Anayasal bir dayanağı olan iddia değildir. As
lında, burada oylama yapmak suretiyle çoğunluğu 
da bulabilir, Tdare Amirliğini Millî Selâmet Partisine 
verebilirsiniz; ama bir kuvvetler oranını nazara al
madan verilmiş bir karar olduğu için de, Anayasaya 
açık açık aykırı bir karara varmış olursunuz; her za
man iptali mümkün bir karar istihsal etmiş olursunuz. 

Burada önemli olan, mutlak surette Anayasa hük
münün yerine getirilmesini sağlamaktır. Aslında han
gi maksatla İdare Amirliğini istediklerini biliyoruz; 
ama bunun üzerinde de duracak değiliz. Bütün bun
ların siyasî tarafları kendilerini ilgilendirir; ama bizi 
ilgilendiren yönü, mutlak surette Anayasaya uygun
luğudur. 

Aslında bir ölçüye varmak lâzım. Biz bunu bu 
Tüzüğün yapılması sırasında de dile getirdik; ama 
önümüzde bir de ölçü vardır. Cumhuriyet Senatosun
da Başkanlık için 19 puan, Başkanvekilliği için 10 pu
an, idareci üyelikler için 7 puan, kâtip üyelikler için 
de 5 puan itibar edilmek suretiyle bu oranlar dağı
tılır. Aynı oranları Millet Meclisinde siyasî partilerin 
birbirlerine olan kuvvet oranlarına itibar etmek sure
tiyle hesapladığsmız zaman ortaya çıkan durum da 
şudur: Cumhuriyet Halk Partisinin halihazır durum
da, yani Cumhuriyetçi Güven Partisinden boşalan 
İdare Amirliği hesaba katılmadan, 51 puanı vardır. 
Millî Selâmet Partisinin ise 15 puanı vardır. Bizim 
58 puanımızın olması gerekmektedir. 58 puanımızın 
olması hali de, ancak, İdare Amirliğinin bize veril
mesi hali ile mümkündür. Senatonun ölçüleri Millet 
Meclisinde tatbik edildiği takdirde; ama, «Millî Se
lâmet Partisine ne verilmesi gerekir?» diye düşündü
ğünüz zaman, Millî Selâmet Partisinin, zaten mev
cut oranlarına göre ortaya çıkan rakamım tama ib
lâğ ettiğiniz zaman elde etmesi mümkün olan ra
kam, 1.5 puandır. 10'u Başkanvekili olarak kullanıl
mıştır, 5 de kâtiplik olarak kullanılmıştır. Eğer, 
İdare Amirliğini verirseniz ne olocaktır? 10'u 
Başkanvekilliği için kullanılacaktır. 7'si de 
İdare Amirliği için kullanılacaktır, yani 17 puan 

alacaktır ve bu suretle de, Anayasanın 84 ncü mad
desindeki kuvvet ölçüsünü tamamiyle alt üst ede
cektir. O arada, alt üst etmesinin nedenini aradığı
nız zaman da, Cumhuriyet Halk Partisinin oranı içe
risindeki, % 024 noksanıyle, 1 tam sayıya yakın 
olan miktarını nazara almamış olacağınız için, Baş
kanlık Divanını, siyasî parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde, teşkil etmemiş duruma düşeceksiniz. O 
zaman Anayasaya aykırılık, açık seçik bir şekilde or
taya çıkacaktır. 

Arzulara göre değil, isteklere göre değil. Beğen
diğiniz kâtiplik veya İdare Amirliğidir, önemi var
dır; siz, beğenmediğiniz için bize vermek istiyorsu
nuz veyahut biz beğenmediğimiz için İdare Amirli
ğini almak istiyoruz. «Her görevin bir önem dere
cesi vardır» buyurdular. Gerçekten öyledir. Çünkü, 
Anayasa maddesi de böyledir. O yola gittiğimiz tak
dirde göreceğimiz şey şudur: Cumhuriyet Halk Par
tisine dört tane Divan Üyeliği veriyorsunuz. O za
man önem derecesi, görev derecesi ve buna itibar 
edilmesi hususu, Cumhuriyet Halk Partisine dört 
kâtiplik verdiğiniz zaman nazara alınmaz da, Millî 
Selâmet Partisine verdiğiniz zaman mı nazara alın
ması lâzım gelir? Evvelâ, bir de başkasına çuvaldızı 
batırmak isteyenin kendisine toplu iğneyi esirgeme
mesi lâzım. 

Anayasaya uygun şekilde hareket etmek istiyor
sak, 84 ncü maddenin ölçüsüne itibar etmek zarure-
tindeyiz. Arzulara itibar etmek istiyorsak, Millî Se
lâmet Partisine yönelmemiz lâzım. 

Yüce Meclisin böyle bir yönelmeyi yapmayacağı
nı biliyor, hepinizi saygılarla selâmlıyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğ-
lu. 

Sayın Turgut Yücel, buyurun efendim. 
TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün bir vakıa ile karşıkarşıya bulunuyoruz. 

O da, Cumhuriyetçi Güven Partisinden bir üyenin 
daha ayrılmış olması ile bu partinin grup kurma im
kânını kaybetmiş bulunması sebebiyle, Başkanlık 
Divanında yapılacak yeni düzenleme üzerine bir tar
tışma açılmış bulunmaktadır. 

Şimdi, Anayasanın 84 ncü maddesinde, Başkan
lık Divanının, parti gruplarının kuvvet oranları öl
çüsünde teşekkül edeceğini amir bulunmaktadır. Ay
rıca, Meclis İçtüzüğünün 11 nci maddesinde, Baş
kanlık Divanının, gruplar arasında nasıl tertip edile-
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ceği sarahaten yazılı bulunmaktadır. 11 nci madde
de, «Başkanlık Divanındaki görev yerleri, Başkan -
vekillikleri için - iki adedi Millet Meclisi üye tam
sayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grupuna 
ait olmak üzere - oranı en yüksek olandan başlaya
rak, sıra ile dağıtılır» denmektedir. 

Şimdi, bu oran, daha önce yapılmış ve Başkanlık 
Divanı Başkanvekiiliklerinde herhangi bir değişiklik 
olmadığı için, bugün de durumunu muhafaza etmek
tedir. Ancak, onun dışındaki Başkanlık Divanı bün
yesinde olan İdareci Üyeliklerle Divan Üyelikleri 
için, durum değişmiş bulunmaktadır. 

Yine Tüzüğün 11 nci maddesi aynen; «İdareci 
Üyeliklerle, Divan Üyelikleri için görev yerleri da
ğıtımı Danışma Kurulunun görüşü alındıktan son
ra Genel Kurulca kararlaştırılır» demektedir. 

Şimdi meseleyi, zannediyorum, Sayın Durakoğlu 
arkadaşımız da bir başka istikamete götürmüş bulu
nuyorlar. Aslında burada son duruma göre tespit 
edilmiş oranlar var. Yani, ne kimsenin bir şey kay
betmesi, ne de başka bir grupun bir şey alması söz 
konusu değil. Çünkü en son Meclis Başkanlığınca 
tespit edilen duruma göre, Halk Partisinin 188 üye
si, Adalet Partisinin 150 üyesi, Millî Selâmet Parti
sinin .49 üyesi ve Demokratik Partinin 31 üyesi tes
pit edilmiş bulunduğuna göre, bu duruma göre ya
pılan oranlama miktarları ki, Başkanlık Divanında 
Halk Partisinin 7 üye ile, Adalet Partisinin 5 üye 
ile ve Millî Selâmet Partisinin 2 üye ile, Demokratik 
Partinin de 1 üye ile teşkil edilmiş olması iktiza edi
yor ve bu son durum, yani daha önce Halk Parti
sinin 6 olan adedi 7'ye çıkarılmak suretiyle, böylece 
son orana göre, içtüzüğün 11 nci maddesine ve Ana
yasanın 84 ncü maddesine göre tespit edilmiş bulu
nuyor. Onun için burada, zannediyorum tartışmaları, 
belki de bir ölçüde lüzumsuz yere, «fazla alınıyor, 
eksik alınıyor» gibi bir istikamete götürmek yanlış 
olacaktır. 

Şimdi şunu arz etmek istiyorum : En son duru
ma göre, Meclis Başkanlığınca tespit edilen üye sayı
sına göre, parti gruplarının gruplar sayısına olan oran
ları tespit edilmiş ve buna göre Halk Partisinin, Ada
let Partisinin, Millî Selâmet Partisi ve Demokratik 
Partinin alması gereken üye sayıları tespit edilmiş; 
Danışma Kurulunda esasen bunun üzerinde bir ihti-
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laf da söz konusu olmamıştır ve dikkat ederseniz bu
raya getirilen öneri de, üye sayısı değil, görev yeri 
dağıtımında yapılan bir değişiklik üzerinedir. O da 
şudur : Millî Selâmet Partisinin esasen daha önce al
mış olduğu iki üyelik ki, yine iki üye, bir değişiklik 
yok, yalnız Halk Partisinin evvelce almış olduğu 6 
üyelik şimdi 7'ye çıkmış bulunuyor. Millî Selâmet 
Partisi, almış olduğu ilci üyenin görev yerinde bir de
ğişiklik talebinde bulunmuştur. Biz bunu Danışma 
Kurulu olarak, ki o yetkiyi İçtüzüğün 11 nci madde
si Danışma Kuruluna ve dolayısıyle son söz sahibi 
Genel Kurula bırakmış bulunduğundan, Danışma Ku
rulunda biz bunu görüştük ve fakat Danışma Kuru
lunda Millî Selâmet Partisi, Kâtip Üyeliğinden sar
fınazar etmek suretiyle, onun yerine İdareci Üyeliğe 
talip olduğunu ifade etmiştir; bu değişikliği Cumhu
riyet Halk Partisinin halen bir İdareci Üyeye sahip 
bulunması nedeniyle talep etmiştir. Danışma Kuru
lundan. Yani, Başkanlık Divanından, 11 nci madde
de getirilen ayrıcalık ışığı altında, ki orada hiçbir ih
tilaf esasen söz konusu değildir, ama onun dışında 
herhangi bir üye sayısını arttırmak, azaltmak bahis 
konusu olmadan, yalnız görev yerinde bir değişiklik 
talep etmiştir. Bizce de, Adalet Partisi Grupunca da 
bu talep, Cumhuriyet Halk Partisinin esasen bir İda
reci Üyeliğe sahip bulunmuş olması düşüncesiyle, nor
mal bir talep olarak, haklı bir talep olarak kabul edil
miş bulunmaktadır. 

O sebeple, bunun, başka şekilde, Anayasaya aykı
rı veya uygunluğunun tartışılması yerine, 11 nci mad
dede Tüzüğün amir hükmü gereğince bu görev yeri 
meselesinin dağıtımının, Genel Kurulca, böylece bu 
son değişiklik sebebiyle yerine getirilmesi iktiza etti
ğinden, durumun ' a rada halledilmesi ve talep istika
metinde halledilr iesi kanaatinde olduğumuzu arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Danışma Kurulu önerisi üzerinde iki lehte, iki 

aleyhte sayın üye görüşlerini bildirmişlerdir. 
Şimdi Danışma Kurulu önerilerinin evvelâ ikisini 

okuyacağım, sonra sırasıyle Yüce Kurulun oylarına 
sunacağım. 

«1. — Boşalan İdareci Üyeliğin, Millî Selâmet 
Partisinin Başkanlık Divanındaki Divan Üyeliği yeri
ne, Millî Selâmet Partisine verilmesi ve bu suretle 
Millî Selâmet Partisinden boşalan Divan Üyeliğinin 
de Cumhuriyet Halk Partisine verilmesi; 
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2. — Boşalan İdareci Üyeliğin Cumhuriyet Halk 
Partisine verilmesi.» 

Şimdi 1 nci öneriyi tekrar okuyarak, Yüce Kuru

lun oyuna sunacağım. 
(Danışma Kurulun 1 nci önerisi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

(1) 70 S. Sayılı basmayazı, 21 . 1 . 1975 tarihli 
28 nci Birle$im tutanağına; 

70'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağına eklidir. 

17 . 4 . 1975 O : 1 

ler... Kabul etmeyenler... Boşalan İdareci Üyeliğin, 
Millî Selâmet Partisinin Başkanlık Divanındaki Di
van Üyeliği yerine Millî Selâmet Partisine verilmesi 
ve bu suretle Millî Selâmet Partisinden boşalan Di
van Üyeliğinin de Cumhuriyet Halk Partisine veril
mesi hususu kabul edilmiştir. (M. S. P. ve A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 

Sayın Hükümet?.. (C. H. P. sıralarından «Yok» 
sesleri). 

Daha evvel bir erteleme yapıldığı için ittılaınıza 
sunulan konunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Bilginize sunulan konunun tümü ve 1 nci madde
sinin müzakeresi bitmiş, verilen önergelerle birlikte 
Komisyon maddeyi geri almış idi, şimdi Komisyon 
yeni bir rapor sunmuş bulunmaktadır, Komisyon ra
porunu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Yeniden tanzim edilen 1 nci madde
yi okutuyorum. 

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı 

Madde 1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde' 401. — Et, ekmek, un, süt, şeker, tuz, yağ, 
peynir, zeytin, sabun, odun, kömür ve her türlü ya
kıt gibi maddelerle kamu için gerekli olan ve fiyatı 
hükümetçe tespit ve ilân edilen erzak, eşya ve mad
delerin azalmasını yahut fiyatının artmasını temin 
maksadıyle satışa çıkarmayan, satışından kaçınan, ka
çıran, saklayan veya satılmadığı halde satılmış gibi 
gösteren veya fazla fiyatla satan kimse bir yıldan beş 
yıla kadar hapis 1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasıyle cezalandırılır ve suç konusu malın 
müsaderesine ve ticarethanenin yedi günden bir aya 
kadar kapatılmasına karar verilir. 

Kamu için gerekli olan ye fiyatı Hükümetçe tes
pit ve ilân edilen erzak, eşya veya madde ile ilgili 
Hükümet bildirisine aykırı hareket eden veya resmî 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — İzmir Milletvekili Ali Nail Erdem ile C. Se
natosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Milletve
kili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanununun 46 - 52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair Kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki Kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Plan Komisyonu yeniden 
kurulacağından Plan Komisyonu ile ilgili konuları* 
bugün görüşmemize imkân olmayacaktır; diğer Ka
nun teklif ve tasarılarının görüşülmesine başlayaca
ğız. 

Şimdi, bu bölümde, gündemin 6 nci sırasında yer 
alan işle ilgili olarak, sayın Komisyon?.. Burada. 

Sayın Hükümet?.. Sayın Hükümet?.. (C. H. P. sı
ralarından «Hükümet yok» sesleri). 

Efendim, bu konuda Sayın Hükümetten hangi sa
yın üye görev alacaksa, lütfen mahsus mahalline gel
sin efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Başkan, yal
varma, gelmiyor işte. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum nasıl hitap 
ediyorsunuz? 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — 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 ve 70'e 
1 nci ek). (1) 
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mercilere bu erzak, eşya veya madde ile ilgili olarak 
gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse hakkında fiil 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği tak
dirde birinci fıkradaki yazılı ceza ile cezalandırılır ve 
beyan dışı kalan erzak, eşya veya maddenin müsade
resine karar verilir. 

Yukarı fıkralardaki fiiller ikiden ziyade kimse ve
ya kurulu bir şirketin faaliyeti sonucu vuku bulursa 
failleri 2 yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 10 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyle ceza
landırılır. 

Yukarı fıkralardaki fiiller için Türk Ceza Kanu
nunun 522 nci maddesi uygulanır. 

Suç konusu erzak, eşya ve maddenin satışına ve 
satışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşun
ca yapılmasına hükümden önce hâkim veya mahke
me tarafından karar verilebilir. Satış bedeli dava so
nuna kadar muhafaza edilip mahkûmiyet halinde mü
saderesine aksi halde iadesine karar verilir. 

Bir kimse yalan haber yaymak ve duyurmak* ve
ya başka hile kullanmak suretiyle birinci fıkradaki er
zak, eşya veya maddelerin azalmasına veya fiyatının 
artmasına sebep olursa birinci fıkradaki yazılı ceza ile 
cezalandırılır. 

Diğer kanunların bu madde metnine aykırı hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ali Sanlı söz 
istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Sanlı," süreniz 5 dakikadır. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 
Adalet Komisyonunun son değiştirisi, daha önce

ki metinden bir ölçüde açıklık getirici olmakla bera
ber, 1 nci fıkrada yer alan sakıncalar, aynen sürdü
rülmüştür. 

Burada temel 2 sakınca vardır. Karaborsadan bir 
kişiyi mahkûm etmek için burada sayılan mallar ka
tegorisine girmesi gerekir. Bu birincisi; önşart. 

İkinci önşartı ise, suçun işleniş biçimi, şekil unsu
ru bakımından yine burada tahdit edilmiş olmasıdır. 
Bu ise, karaborsa fiilinin, ekonomik gelişmelere ve 
spekülatif hareketlerin zaman ölçüsü içindeki değişik 
biçimlerine uygun değildir. 

Örneğin, bir yağ karaborsacılığı dolayısıyle kara
borsayı mahkûm etmek imkânı yoktur. Çünkü birin
ci fıkrada; «Et, ekmek, un, süt, şeker, tuz, yağ, pey
nir, sabun, zeytin, odun, kömür ve her türlü yakıt 
gibi maddelerle kamu için gerekli olan ve fiyatı Hü
kümetçe tespit ve ilân edilen erzak», diye sayıyor. Ya 
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bu sayılan mallardan olması gerekiyor veya bu ma
lın fiyatının Hükümetçe tespit ve ilân edilmiş olması 
gerekiyor. Burada sayılan mallardan olmayan ve fi
yatı Hükümetçe tespit ve ilân edilmeyen herhangi bir 
malın karaborsacılık fiilinde, örneğin çimento veya 
demirde, hiç kimseyi mahkûm etme olanağı yoktur. 

İkincisi; «Hükümetçe tespit ve ilân etme unsu
ru»; sanıyorum Adalet Partisi sözcüsü tarafından 
da burada eleştiri konusu edilmiştir. Denilmiştir ki: 
«Hükümetin - ceza vermenin - suçun bir unsuru tes
pit etme yetkisi, Anayasa açısından tartışma konusu
dur.» Buna rağmen Adalet Komisyonundaki değiş
tin, bu espriye bizim de katılmamıza rağmen, aynı 
durumu muhafaza etmiştir. Birinci sakınca budur. 

İkincisi, biz komisyonda, bu fiiller, Devlet, bele
diye ve kamu iktisadî kuruluş memur ve müstahdem-
leriyle birlikte veya bu idarelerce tayin edilen kimse
ler tarafından işlendiği takdirde cezanın artırılması 
önerisinde bulunmuştuk. Kamu kesimindeki herke
sin, bu tür spekülatif hareketlerde izlenimleri var
dır, hatıraları vardır ve halen de yaşanmaktadır. 
Bunun ıstırapını bir tablo olarak sergilemek istemi
yorum. Ancak, daha önce, sinema karaborsası hak
kında 1965 - 1969 Adalet Partisi iktidarı döneminde 
hazırlanan yasa teklifinde de böyle bir ölçü getiril
miştir. Bugün bu ölçünün kaldırılmış olmasını doğru 
bulmuyoruz. Bu ölçü mutlaka gereklidir. Çünkü ka
raborsacılık fiilinin genellikle kamu yönetiminde ça
lışanlarla işbirliği içinde sürdürüldüğü görülmektedir. 

Maddede eksiklik olarak gördüğümüz diğer bir 
öneri de şudur: Hükümetçe üzerinde durulan stokçu
luk ve spekülatif hareketleri önleme konusunda bu 
Hükümet programında da kâfi açıklık olmamakla be
raber, Hükümet sözcüleri bu konuları açıklamışlar
dır. Buna dayanarak şunu söylemek istiyorum; Dev
letçe tahsis edilip verilen ham, yarı mamul ve mamul 
bir maddeyi kararnamelerle saptanacak şekil ,yer ve 
amaç dışında kullananlar ve satanlar hakkında ayrı
ca bir hüküm getirilerek, bizatihi bu fiil spekülatif 
karaborsacılık sayılmalıdır. Yani, bir un tahsisi yapı
yorsunuz, o unu tahsisten düşük fiyatla alıyor, götü
rüyor bunu tatlıcıya satıyor. Bu bizatihi karaborsacı
lık fiili sayılmalıdır. Yani, ekonomik hayatın geliş
mesi içinde eğer bu sınırlandırılırsa, tahsis edilen mal
ların tahsis dışı kullanılmasını önlemek imkânımız 
kalmamaktadır. 

Değiştirme önergeleri tarafımdan verilmiştir. Lüt
feder kabul buyurursanız, sanıyorum bu madde Tür
kiye'de büyük ölçüde uygulamaya bir rahatlık getire
cektir, Hükümete bir araç verilmiş olacaktır. 
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Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
A. P. Grupu adına Sayın Mehmet Atagün, buyu

run efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Daha az 

kullanacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADİNA MEHMET ATAGÜN 

(Kırklareli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin tadil 
edilmesine dair Ecevit Hükümeti tarafından getirilen 
metin ve Sanlı arkadaşımızın teklifi komisyonumuzda 
daha önce müzakere edilmiş ve huzurunuza getirilmiş 
idi. Huzurunuzdaki münakaşa ve müzakerelerde, met
nin komisyonda iyi bir şekilde, daha doğrusu tatbikat
ta bazı • yanlışlıklara sebep vereceği burada tarafı
mızdan da ifade edilmiş, bu fikre iltifat edilmiş ve 
metin komisyonumuza, alınmıştır. 

Komisyonda ariz - amik görüşüldükten sonra me
tin huzurunuza getirildi. Türk Ceza Kanununun 401 
nci maddesi şu metinden önce aynen şöyledir: «Bir 
kimse yalan havadis neşir ve işaasiyle yahut sair hile 
kullanmakla et, ekmek, odun, kömür gibi âmmeye 
elzem olan erzak ve eşyanın nedretine veya fiyatının 
artmasına sebep olursa bir seneden 5 seneye kadar 
hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce-
zasıyle cezalandırılır» hükmünü taşımaktadır. 

Tatbikatta bazı vurguncular ve bilhassa kritik za
manlarda mal darlığını meydana getirecek olan kim
selerin bu madenin tadadî mahiyette birkaç madde
ye inhisar etmesi nedeniyle halkın sıkıntıya düştüğü, 
bu suretle maddenin ihtiyaca cevap vermediği görül
müştür. 

Komisyonumuz daha önceki Meclisin müzakere
deki halk yararına, kamunun yararına olmak üzere 
değerlendirilmiş olduğu şu maddeyi nazarı itibare al
mak üzere şu şekle getirmiştir: 

1. Tadadî mahiyette temel malları bu nevi bir 
fiyat artışına veyahut beyannamede gizlenmesine, 
veyahut da depo edilmesine ait olan bir eylemde bu
lunduğu zaman, aynı maddedeki ifadesini bulan ce
za ile cezalandırılmasını karar altına almıştır. 

2. Bir de kamunun yararı ve Hükümet tarafın
dan da fiyatı tespit edilen mallar hakkında aynı hük
mü getirmiştir. 

I 3. Şimdiye kadar uygulanmış bulunan Millî Ko-
I runma Kanununda da bu nazarı itibara alınmamıştı. 

Maddenin, yani fiyatı artan veyahut da beyanname-
I leri hakikat hilâfına dolduran kimseler hakkında mad-
I denin fiyatı ne ise, cezanın da T. C. Kanununun 522 
I nci maddesine göre azalmasını ve çoğalmasını, yani 
I büyük vurguncu ile küçücük bir simitçinin yapmış ol-
I duğu fiiller arasında cezanın da bu fiile eşit olması 
I nedeniyle 522 nci madde getirilmiştir. 
I 4. Şirket halinde şayet bu fiil ika edilecek olur-
I sa cezası artırılmıştır. 
I 5. Bu nevi malları saklayan, fazla fiyatla satan 
I veyahut bildiriye aksi beyanda bulunanların da dük-
I kânının kapatılması gibi bir ceza ile cezalandırılacağı 
I hükme bağlanmıştır. Bu nedenle iktisadî ve ticarî ha-
I yatta bazı zorluklar verir bu hüküm, bir açıklık ge-
I tirilmek suretiyle huzurunuza getirilmiştir. Kabulünde 
I yarar vardır kanaatindeyim. 

I Yalnız, benden evvel konuşan kıymetli hukukçu 
Sanlı arkadaşımın bir beyanına da cevap vermekte 

I yarar vardır: Malların fiyatının tespitinde Hükümete 
I bir takdir yetkisini, hangisinin olacağını Hükümetin 
I tadat edeceğine dair bir hüküm mevcuttur. Fakat 
| Türk parasının kıymetini korumaya aidolan kanunu-
I nuz da mevcuttur. Bu da Anayasa Mahkemesinden 
I geçmiştir. Anayasa Mahkemesi de, Anayasaya aykırı 
I olmadığını ifade etmektedir. 
I Sözlerimin sonunda şunu ifade etmek isterim: Ka-
I nun, ihtiyaca cevap verecek durumdadır. Spekülâtör-
I 1erin bu nevi mal stokuna mâni olacak durumdadır. 

Kabulünde yarar vardır, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sabri 

I Dörtkol, buyurun efendim., 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRÎ 

DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, muh-
I terem milletvekilleri; 
I Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiş-
I tirilmesine dair kanun tasarısı ve teklifi üzerinde Mil-
I lî Selâmet Partisinin görüşlerini aksettirmek üzere 
I huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Grupum ve şah

sım adına Yüce Heyetinizi en derin hürmetlerimle 
I selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri; iktisadî kanunların ta-
I biî gereği olarak dünya ülkelerini tesiri altına almış 

bulunan iktisadî krizin memleketetimizdeki sarsıntı 
I ve neticelerini mümkün olduğu kadar hafifletebilecek 

veya bertaraf edebilecek tedbirleri araştırmak ve 
I bunlardan en faydalısını ittihaz ve tatbik etmek va-
I zifemizdir. 
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Gerçekten bütün dünya devletlerini tesiri altına 
alan iktisadî dalgalanmaların neticelerinden tama
men kurtulmak mümkün olmaz ise de, bunun dışın
da hususen birkaç seneden beri memleketimizde dış 
tesirleri ileri sürerek sunî buhranlar husule getirildi
ği de bir vakıadır. Üzüntü ile ifade edeyim ki, zaru
rî ihtiyaç maddeleri üzerinde spekülâsyonlar yapan, 
hakikî ve hükmî şahıslar türemiştir. Yakinen gördük 
ki herhangi bir ihtiyaç maddesi bir yıl öncekine nis
petle daha çok istihsal edildiği halde, bir sene içeri
sindeki ortalama nüfus artışı ile kabili kıyas olmaya
cak derecede istihlâke kâfi gelmemiş ve piyasada bu
lunamaz olmuştur. Elbette ki* bu darlığın hakikî se
bebi mezkûr maddenin ihtiyaca kâfi gelmemesi de
ğil, fiyat artırmak gayesi ile satışa arz edilmemesi, is
tif edilmesi ve saklanmasıdır. Bazı bölgelerimizde pek 
cüzî dahi olsa, yapılan kontroller bu hakikate delil ol
muştur. 

Şu hale göre zarurî ihtiyaç maddelerini huzuru
nuza getirilen kanun tasarısında zikredilen sebeplerle 
satışa arz etmeyen ve her ne suretle olursa olsun fi
yat artışına ve piyasada mal darlığına sebebiyet ve
renler hakkında kanunî tedbirler almak zarureti doğ
muştur. 

Bu itibarla mevcut tasarının kanunlaşmasında 
fayda mülâhaza etmekle beraber, bu kanunun her 
derde deva olmaya münhasıran kâfi gelmeyeceği ka
naatini de arz etmek isterim. Zira iktisadî sıkıntılar, 
yine iktisadî çarelerle yok edilebilir. Cümlenizin yük
sek malumlarıdır ki, istifçiliği önlemenin en müessir 
çaresi o maddenin fazla miktarda piyasaya arzını te
min etmektir. Kanunî tedbirler, birincisinin mümkün 
olmadığı ahvalde başvurulan bir çaredir, hatta ça
resizliktir. 

Kaldı ki, kanunî tedbirlerin müessiriyeti tatbika-
tındaki intizama ve hassasiyete bağlıdır. Bunun da 
birinci şartı kontrol sisteminin kanunlarla varılmak 
istenen hedef istikametinde çalışmasıdır. T. C. Kanu
nunun 401 nci maddesini tanzim eden iş bu tasarıda 
bu kanuna muhalefet edenleri takip ve kontrol eden
ler hakkında bir hüküm mevcut değildir. 

Kanaatimizce, kanun, bu bakımdan noksandır. 
Zira takip ve kontrol vazifesini lâyıkıyle yapmayanlar 
veya ihbar ve şikâyetleri zamanında değerlendirme-
yenler hakkında da hususî hükümler getirilmedikçe 
korkarım ki bir tarihte mevcut Millî Korunma Ka
nunu tatbikatında görüldüğü gibi; büyük istifçiler ara
basını dağdan aşıracak, fukara mahalle bakkalının 
başında kabaklar patlayacaktır. 

Bununla beraber, «bir şeyin tamamını elde edeme
yince bir kısmından vazgeçmek gerekmez» kaidesince 
şbu tasarıya grupumuzun müspet oy vereceğini arz 

eder, hapinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol, 
Şahsı adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurun. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan şah
sım adına... 

BAŞKAN — Yazıyorum efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, kıy

metli milletvekilleri; 

Huzurunuza getirilen Türk Ceza Kanununun 401 
nci maddesi ile ilgili değişiklik tasarısı anlaşılıyor ki, 
Parlamentoya mal olmuş durumdadır. 

Konu, gerçekten Adalet Komisyonunda enine bo
yuna incelenmiş ve konunun daha açıklığa varılma
sı tatbikatta mevcut zorlukların giderilmesi için Ada
let Komisyonunda bir Alt Komisyona havale edil
mişti. Gerçekten Alt Komisyonun hazırlamış olduğu 
metin Adalet Komisyonu tarafından da benimsendi 
ve bu şekilde yüce huzurlarınıza getirilmiş bulundu. 

Hakikaten, değişiklikten önce Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesi sadece dört maddeyi ele al
mış ve «gibi» kelimesiyle de iktifa etmişti. Bu, uygu
lamada hakikaten yanlışlıklara yer vermiş bulunuyor. 
Nihayet Yargıtayın içtihatlarıyle «gibi» kelimesi şü-
mullendirilmek suretiyle temel sayılan bazı ihtiyaç 
maddeleri de cezalandırılmış oluyordu. Değişik içti
hatlar çıkmış oluyor Yargıtay'da; bu nedenle, huzu
ra getirilmiş bulunan değişiklik teklifi konuyu da
ha şümullü bir şekilde ele aldığı için, biz de buna 
Adalet Komisyonunun bir üyesi olarak katılıyor ve 
uygulamada bir sürü zorlukları ortadan kaldıracağı 
inancıyle benimsemiş bulunuyoruz. 

Getirilen değişiklik hakikaten ticarî ve sosyal ha
yatımızda büyük bir değer kazamyor. Madde bu ha
liyle kabul edildiği takdirde karaborsacılığa, vurgun
culuğa ve haksız kazanca meydan vermeyecektir. Bu 
bakımdan, maddenin Adalet Komisyonundan geliş 
şekliyle kabul edilmesi kanısındayım. Demin de arz 
ettiğim gibi, bu husus Parlamentoya mal olmuştur, 
takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Madde üzerinde müzakerelerin devamına dair bir 

önerge yok. Bu suretle müzakereler bitmiştir. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan söz istemiştim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Arz ediyorum Sayın Köylüoğlu, İç
tüzüğümüze göre müzakerenin devamı için bir öner
ge yok; 73 ncü maddeye göre müzakereler bitmiştir, 
diyorum efendim. 

Şimdi madde üzerinde daha evvel yerilmiş öner
gelerden bazıları, komisyonun müzakeresi ve hazırla
dığı metinde kısmen nazaçj itibara alınmış durumda
dır. Yine daha evvelce verilmiş olan önergeleri tek
rar okutarak bilgilerinize sunacağım; sonra önerge 
sahibi sayın arkadaşlarımızdan, komisyonun yeni 
metni muvacehesinde, yeni metnine göre önergele
rinde İsrar edip etmediklerini sorarak önergeleri Yü
ce Meclisin oylarına sunacağım. 

, -Önergeleri sırasıyie okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 

i nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin 
kaldırılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Çorum Amasya 

Eteni Eken Vehbi Meşhur 
Erzincan Tokat 

Nurettin Karsu Cevat Atılgan 
Burdur 

Ali Sanlı " 

Sayın Başkanlığa 
Türk Cezia Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 

tasarının 1 nci maddesinin ikinoi fıkrasının birinci 
cümlesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

. Diyarbakır Burdur 
Bahattin Karakoç Ali Sanlı 

Bolu Balıkesir 
Abdi Özkök Necati Cebe 

izmir 
Kaya Bengisu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki ce

za biçiminin «1 seneden 5 seneye kadar hapis veya 5 
'bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezası yle ce
zalandırılır» biçiminde değiştirilmesi arz olunur. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Ankara 

Mehmet Özgür İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Kars 
Cemil Ünal t. 

Ankara 
Hasan Özçelik 

Balıkesir 
Behram Eker 

Sayın Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 
1 nci maddenin birinci fıkrasının aşağ:dı?'ki .;:'':'.!de 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Burdur İstanbul 

Ali Sanlı Hasan Basri Akkiray 
istanbul Ankara 

A. Doğan Öztunç Muammer Alıcı 
İstanbul Elâzığ 

Engin Ünsaf - A. Orhan Senemoğlu 

«Bir kimse her ne surette olursa olsun, halkın ih
tiyacına yarayan her türlü erzak ve eşyanın nedreti
ne veya fiyatının artmasına sebep olacak şekilde, pi-
yacaya arzından kaçınır veya bunların piyasadan 
kalkmasını gerektirecek fiil ve hareketlerde bulunur
sa, bir seneden aşağı olmamak üzere hapis ve 5 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır hapis cezasına mah
kûm edilir.» 

Sayın Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin, 
birinci maddeye aşağıdalki fıkranın eklenmesini arz 
vs teklif edeniz. 

Saygılarımızla. 
Burdur Balıkesir 

Ali Sanlı Necati Cebe 
Elâzığ İstanbul 

Orhan Senemoğlu Engin Unsal 
Çorum Eskişehir 

Eteni Eken Murat Kâhyaoğlu 

«Birinci fıkrada yazılı fiiller devlet, belediye ve 
kamu iktisadî kuruluşu memur ve müstahdemleri ve
ya bu idarecilerce tayin edilen kimseler tarafından 
işlendiği takdirde verilecek ceza 1/3 oranında artırı
lır.» 

«Bu fiil ve hareketler birden çok kişi veya topluca 
.işlenirse, failleri 2 yıldan aşağı olmamak üzere hapis 
ve 10 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır.»1 

«Tekerrürü halinde bu ceza iki misli olarak hük-
molunur. Ayrıca ticarî ve meslekî faaliyetten men edi
lir.» 
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Meclis Başkanlığına 
765 sayılı Ceza Kanununun 401 nci maddesinin, 

1. nci maddesinin 3 ncü fıkrasından sonra, 4 ncü bir 
fıkranın aşağıdaki şekilde eklenmesini arz ederiz. 

Tokat istanbul 
Ali Şevki Erek F. Gülhiz Mankut 

Tokat Balıkesir 
Feyzullah Değerli İlhan Aytekin 

Samsun Samsun 
Hayati Savaşçı Mustafa Dağıstanlı 

3 ncü fıkrada yazılı, gerçeğe aykırı beyan fiili, 
kamu için gerekli olan ve fiyatı hükümetçe tespit ve 
ilân edilen erzak, eşya veya maddenin azalmasını ya
hut fiyatlarının artmasını temin maksadıyle erzak, 
eşya veya maddeyi satışa çıkarmamak, satıştan kaçın
mak, saklamak ve satılmadığı halde satılmış gibi gös
termek .kastiyle yapılmış ise verilecek hapis cezası bir 
sene üç aydan, yedi seneye kadar hapistir. 

Sayın Başkanlığa 

Türk Geza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 
1 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Burdur Balıkesir 

Ali Sanlı Necati Cebe 
Çorum Erzincan 

Etem Eken Hasan Çetinkaya 
Eskişehir Elâzığ 

Murat Kâ'hyaoğlu Orhan Senemoğlu 

«Yakalanan eşya veya erzakın aynen korunması 
mümkün olamaz veya piyasaya arz edilmemesi halkın 
sıkıntısını mucip olacak ise, mahkeme kararı ile satı
lıp, dava sonuna kadar bedeli muhafaza edilir, mah
kûmiyet halinde müsaderesine, aksi halde iadesine 
karar verilir. Bu halde satış işlemi en yakın belediye 
veya ilgili kamu kuruluşunca yaptırılır.» 

Sayın Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 
1 nci maddesin'in, 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Burdur Balıkesir 

Ali Sanlı Necati Cebe 
Çorum Erzincan 

Etem Eken Hasan Çetinkaya 
Istaribul Elâzığ 

Doğan Öztunç Orhan Senemoğlu 

«Bir kimse her ne suretle olursa olsun halkın ihti
yacına yarayan her türlü erzak ve eşyanın nedretine 
veya fiyatının artmasına sebep olacak şekilde piyasa
ya arzından kaçınır veya bunların piyasadan kalkma
sını gerektirecek fiil ve hareketlerde bulunursa, bir 
seneden aşağı olmamak üzere hapis ve 5 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edi
lir.»! 

Sayın Başkanlığa1 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 
1 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinin kaldı
rılarak, bağımsız bir fıkra olarak aşağıdaki 'biçimde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

-Saygılarımızla. 
Burdur Balıkesir 

Ali Sanlı • Necati Cebe 
Erzincan İstanbul 

Hasan Çetinkaya Engin Unsal 
Elâzığ Eskişehir 

Orhan Senemoğlu Murat Kâhyaoğlu 

«Fiilin mevzuu olan şeyin veya ifa edilen zararın 
kıymeti pek fahiş ise, ceza yarısına kadar artırılır, 
eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte 'biri
ne kadar eksiltilir.» 

Sayın Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Malatya 
Ali Sanlı Celâl Ünver 
Ankara Edirne 

Feriha Öztürk İlhan Işık 
Eskişehir 

Ayşe Aliye Koksal 

«Devletçe tahsis edilip verilen ham, yarı mamul 
ve maimül bir maddeyi, kararnamelerle saptanacak 
şekil, yer ve amaç dışında kullananlar ve satanlar altı 
aydan az olmamak üzere hapis ve ağır para cezasına 
çarptırılır.»1 

BAŞKAN — Madde üzerindeki önergeleri okuta
rak bilgilerinize sunmuş bulunuyorum. 

Sayın Etem Eken, Sayın Ah Sanlı, Sayın Vehbi 
Meşhur, Sayın Nurettin Karsu ve Sayın Cevat Atıl-
gan'ın önergesi «Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desine ilişkin maddenin 2 nci fıkrasının 1 nci cümle-
slnün kaldırılmasını arz ederim» diyor. 

Önergenizde ısrar ediyor musunuz efendim? 
ALİ SANLI (Burdur)- — Geri alıyoruz. 
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BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Bu suretle önerge 
işleme konulmayacaktır. 

Aynı mahiyette Sayın Bahatbkv Karakoç ve yine 
Sayın Ali Sanlı, Sayın Necati Cebe, Sayın Abdi Öz-
kök ve Sayın Kaya Bengisu'nun önergesi var. Sayın 
Ali Sanlı imzasını geri aldığına göre, 5 imza şartın
dan... 

ALİ SANLI (Burdur) — Aynı mı efendim? 
BAŞKAN — Aynı, dem'in geri aldığınız önergenin 

aynı efendim. 
ALÎ SANLI (Burdur) — 1 nci fıkrada «her türlü 

eşyanın» sözünü mü kastediyorsunuz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, 1 nci cümlenin kal

dırılmasına dair; geri alıyorsunuz, bu 2 Önergeyi işle
me koymuyorum. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın M.ânıet Öz
gür, Sayın Cemil Ünal, Sayın î. Behram Eker ve Sa
yın Hasan Öztürk'ün önergelerini okuyorum : 

(Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ve 
arkadaşlarının önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Özgür imzasını geri alıyor. 
Sayın Köylüoğlu? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Geri almıyorum. 

BAŞKAN — 4 imzaya düştüğü »için işleme kaya
mıyorum efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Pe
ki efendim. 

BAŞKAN — Saym- Ali Sanlı, Sayın Basri Akki-
ray, Sayın Doğan Öztunç, Sayın Muammer Alıcı, 
Sayın Engin Unsal, Sayın Orhan Senemoğlu'nun de
ğiştirge önergesini tekrar okutuyorum. 

(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 5 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka-
ibul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 'kalbul edil
memiştir... 

Sayın Ali Sanlı, Sayın Necati Cebe, Sayın Engin 
Unsal, Sayın Orhan Senemoğlu, Sayın Etem Eker, Sa
yın Murat Kâhyaoğlu'nun kısmen Komüsyonca naza
rı itibara alınmış olan önergesi : 

[" Saym Sanlı, önergenizde ısrar ediyor musunuz? 
ALİ SANLI (Burdur) — Meali nedir efendim? 

I BAŞKAN — Okuyayım efendim : 
(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 5 arkadaşının 

I önergesi tekrar okundu) 

I BAŞKAN — Efendim, bu önergeye Sayın Komis
yon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BALKANI Y . ' 7 ' N 
OĞUZ (Sinop) — Efendim, Komisyon bunu müza
kere etmliş ve önergenin bazı kısımlarını nazarı itiba-
re almış, bir kısmını nazarı itibare almamıştır. Komis-

I yonun nazarı itibare aldığı kısımlarına katılıyoruz, tü
müne katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu durumda önergeye katılamıyor-
I sunuz. Zira, faydalanabileceğiniz kısımlarını metne 

dahil ettiniz. Öyle mi demek istiyorsunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇİN 
OĞUZ (Sinop) — Evet efendim, katılmıyoruz. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sanlı, söz istemiştiniz. Buyurunuz efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil-

I letvekilleri; 
I Önergemiz 1 nci fıkrada yazılı fiillerin Belediye 

ve Kamu İktisadî Kuruluş memur ve müstahdemleri 
veya bu idarelerce tayin edilen kimseler tarafından 

I işlendiği takdirde verilecek cezanın 1/3 oranında art;-
I nlmasına ilişkindir. 

Karaborsa ile etkili bir biçimde mücadele etmek, 
ancak bu tür fiillere katılan, yönetimde görev alan bu 
k"silere görevlerine ve fonksiyonlarına oranla, cezada
ki topluma verdikleri zarar ölçüsünde cezanın artırıl
ması doğaldır. 

Ayrıca, sayın Komisyonun 2 nci fıkrada bir yan
lışlığı isöz konusudur, uygulamada büyük hatalara se-

I belbiyct verebilir. Bu kısmı aynen okuyorum : «Yu
karıda fıkralardaki fiiller ikiden ziyade kimse veya 
kurulu bir şirketin faaliyeti .sonucu vuku bulursa...» 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Kanununda .«kurulu 
bir şirketin faaliyeti sonucu mahkûm olma olayı» di
ye bir ceza ydktur. Kaçakçılıkta dahi «Birden ziyade 
kişiler veya topluca»' şeklinde bir ayırım gözeti'lm-iştir. 

I Ya bir kişi fiili işler veya birden ziyade işler veya 
topluca işler. Kurulu bir şirketin faaliyeti sonucu fa
illerine ceza verme, bu yasa tekniğinde ilk defa göze 
çarpmaktadır; yarın tatbikatta büyük ihtilâflara sebe
biyet verebilir. Bir anonim şirket düşünün, bir idare 
müdürünün veya orada görevli personelin bu fiille ka-

[ tılması nedeniyle bütün hissedarlarına kadar varabi-
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lecek, yahut varmasa bile uygulamalda çok uzun süre 
ihtilâflar meydana getirecek bir teknikle hazırlanmış-' 
tır. 

Bu nedenle benim önergemdeki biçimde; «Bu fiil 
ve hareketler birden çok kişi veya topluca işlenirse» 
biçiminde, aynı Kaçakçılık Kanununda olduğu gibi, 
Ceza Kanununun başka maddelerinde olduğu gibi dü
zenlenirse, açıklık getirilmiş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sanlı. 
Bu önergeye Sayın Komisyon katılmıyor. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Arikara) — «Önerge ve

rilip işlemler bitmeden önce, madde üzerinde söz ver
mek veya önerge vermek yoktur» diye bir usul var 
mı efendim? 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Beş imza sa

hibini ihtiva eden önergeler niçin kabul edilmiyor? 
Bir milletvekili arkadaşımızın bir gün evvel önerge 
vermek mecburiyeti yoktur ki tüzükte. Maddenin tan
zim şekline şu anda muttali oldum, evet bir gecikme 
olabilir bende, fakat, tatbikatta istenilen gayeye varıl
ması mümkün olmayan bir cümle fazlalığı var. Mad
de bu şekliyle çıktığı takdirde bir stokçuyu mahkûm 
etme imkânımız olmayacaktır Sayın Başkan. Bu nok
sanlığın izale edilmesi için bir önerge veriyorum. 
Madde bitmedi ki, maddeler üzerinde önergeler bit
medi... 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe ve tatbikatımıza 
uygundur yaptığımız işlem. Onun için yapacak başka 
bir şey yoktur. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Başkan. 
İçtüzükte «Önergeler okunduktan sonra önergelerin 
işlemi tamamlanmadan, başka önerge kabul edilmez» 
diye bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelki tatbikatımızla 
madde-üzerinde müzakere bitiyor, sorular bitiyor. 
önerge işi de bitiyor. Yani tatbikatımız böyle Sayın 
Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim, za-
tıâlinizden söz istedim, Sayın Köylüoğlıı da söz iste
diler. 73 ncü madde sarihtir, kabul ettik. 73 ncü mad
dedeki sarahate muvazi olarak «Önerge kabul edil 
mez» diye bir hüküm varsa kabul edeceğim. 

BAŞKAN — Tatbikatımız böyle efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Böyle bir tat

bikatı Başkanlık yapamaz efendim. 
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BAŞKAN — Var efendim, 'daha evvelden teşek
kül eden tatbikat, yeni İçtüzüğün tatbikatına geçil
dikten sonra çok emsal tatbikat yaptık. Bu şekilde yü
rütüyoruz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim, 
bir çok maddelerde aksine tatbikatlar da vardır. Bir 
defaya mahsus olmaik üzere denilir, tekrar tatbik edi
lir. İstirham ediyorum, Başkanlık olarak bunu bizden 
çok daha iyi biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Güzel, o halde bana itimat ediniz. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir milletve

kilinin, düzeltilmesini istediği ve muhtemelen Komis
yonun da katılacağı bir noksanlığın ve kanunun tat
bikatında büyük ölçüde tatbik güçlüğü yaratacak olan 
bir hususun düzeltilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — 5 imzalı bir 

önerge veriyoruz efendim. 
BAŞKAN — Siz o önergeyi gönderin, onun üze

rinde biz düşünelim efendim. Şimdi, şu işlemlere de
vam edeyim, zamandan tasarruf edelim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hay hay 
efendim. Kabul edilmezse bu konuda söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı'mn az evvel okunan 
ve' Komisyonun katılmadığı önergesini oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. (C. H. P. sıralarından «Kabul edildi, ka
bul edildi»' sesleri) 

Sizin yüzünüz bana müteveccih, (C. H. P. sırala
rından «Allah, Allah» sesleri) 

Çok rica ederim efendim, bir itirazınız varsa, İç
tüzüğe göre muamele yaparım ama, çok rica ediyo
rum, sizlere yakışmayacak tarzda beyanda bulunma
yınız. «Allah Allah» diye hitap etmeyiniz, İçtüzüğe 
uygun hareket ediniz. Bir tereddüt varsa, sayarım 

i efendim. (C. H. P. sıralarından «sayınız» sesleri) Ga-
I yet tabiî; ama onun da usulü var. Oylamanın yeniden 
• yapılması için bir müracaat yaparsınız. Öyle yapmı-
I yorsunuz. İçtüzüğe de, bulunduğunuz duruma da ay-
I kırı beyanda bulunuyorsunuz, rica ederim. Buradan 
i ben, bütün salonu gözönünde tutarak, önergenin red-
; değildiğini beyan ettim, gerekçe de budur. 
i Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Feyzüliah Değerli, Sa-
i yın İlhan Aytekin, Sayın Mustafa Dağıstanlı ye Sa-
I yın Hayati Savaşçı'nın Komisyonca kısmen nazara 
l alınmış önergesi var. «765 sayılı Ceza Kanununun 
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401 nci maddesinin 1 nci maddesinin 3 ncü fıkradan 
sonra, 4 ncü bir fıkranın aşağıdaki şekilde eklenmesi
ni arz ederiz» diyorlar. 

İmza sahiplerinden Sayın Gülhis Marikut da var. 
Komisyonca kısmen nazara alınmış. Sayın Feyzullah 
Değerli, önergeyi geri alıyor musunuz? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Dağıstanlı siz geri 
alıyor musunuz? 

MUSTAFA DAĞISTANLI (Samsun) — Geri alı
yorum efendim. 

İLHAN AYTEKlN (Balıkesir) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın DağUstanlı ve Sayın Ay tekin 
'beyanda bulundu. Önergeyi işleme koymuyorum. 

Sayın Ali Sanlı, Sayın Necati Cebe, Sayın Etem 
Eken, Sayın Hasan Çetirikaya, Sayın Murat Kâhya-
oğlu ve Sayın Orhan Senemoğlu'nun önergesi var; 
«Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesine ilişkin 
1 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz»' diyorlar. 

ALİ SANLI (Burdur) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, imzasını geri alıyor. 

Bir başka sayın üyenin daha geri alması gerekir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Etem Eken de geri alıyorlar, 

önergeyi işleme koymuyorum. 
Yine, Sayın Ali Sanlı, Sayın Cebe, Sayın Eken 

Sayın Senemoğlu, Sayın Çetirikaya ve Sayın Öztunç' 
un önergesi : 

«401 nci maddesine ilişkin 1 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz» diyor. 

«Bir kimse her ne "suretle olursa olsun, halkın ih
tiyacına yarayan...» 

ALİ SANLI (Burdur) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Diğer arkadaşlar da geri alıyorlar, 

önergeyi işleme koymuyorum. 
Yine, Sayın Sanlı, Sayın Cebe, Sayın Çetinkaya; 

Sayın Unsal, Sayın Kâhyaoğlu ve Sayın Senemoğlu' 
nun önergesi : 

«401 nci maddesine ilişkin 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının son cümlesinin kaldırılarak, bağımsız bir 
fıkra olarak aşağıdaki biçimde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz» diyor. 

«Fiilin...» 
ALİ SANLI (Burdur) — Geri alıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Önergeyi işleme 

koymuyorum. 
Yine Sayın Sanlı, Sayın Celâl Ünver, Sayın Feri-

ha Öztürlk, Sayın Ayşe Aliye Koksal ve Sayın İlhan 
Işık'ın önergesini tekrar okutuyorum. 

(Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 

OĞUZ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılmı

yor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan... 

BAŞKAN — Sayın Y^ğcı, önergeler, içtüzüğün 
88 nci maddesine göre Başkanlığa veriliyor; verilişine 
göre okunuyor, aykırılık derecesine göre sıraya konu
luyor ve hu suretle işleme geçiliyor. Burada, daha 
evvel, tarihlerini söyleyemeyeceğim şimdi; ama daha 
evvelki birleşimlerde tatbikat da bu şekilde yapılmış 
oluyor. Bu suretle önergeler verilmiş, veriliş sırasına 
göre okunmuş, aykırılık derecesine göre tanzim edil
miş ve Yüce Heyetin bilgisine sunularak kabul veya 
âdemi kaibul yönünde Umumî Heyetin bilgisine su
nulduktan sonra da işleme geçilmiş. Bu suretle ilâni-
haye önerge verilmesi hususu, İçtüzüğün 88 nci mad
desi ve arz ettiğim tatbikat muvacehesinde mümkün 
görülmemektedir. Cevaben... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Söz istiyorum 
o zaman, tatbikatınız konusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arz ettiğim hususlar muvacehesinde 
önergenizi işleme koyamıyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Başkanlık 
olarak tutumunuz ve İçtüzüğü tatbik şekliniz hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tutumumu ve içtüzüğün 
tatbikatını, yalnız kendi tatbikatım olarak değil, yer
leşen tatbikat olarak, teamül olarak arz ettim efen
dim, rica ederim; müsaade buyurun da çalışalım. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Başkanlığın 
tutumunda ve tatbikatında bir yanlışlık gören millet
vekilinin de usule müteallik olması itibariyle söz iste
mek hakkıdır. 
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BAŞKAN — Anladım; ama efendim bendeniz de... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Çalıştırma

mak giıbi bir maksadım da yoktur efendim. 

BAŞKAN — Anladım, ısrarınız-çalıştırmamak olu
yor, niyetliniz değil; onu tasrih edeyim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir millet
vekili olarak yasama görevimi yapma imkânını sağla
maya çalışıyorum, bütün mevzu bu. 

BAŞKAN — Gayet güzel, saygı ile karşılıyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bana bu im
kânı vermediğiniz takdirde, Başkanlığın her türlü tat
bikatının mutlak bir netice doğuracağı gibi bir sonuç 
çıkartmak mümkün. Eğer, muhterem Heyet, üyeler 
kabul ediyorsa mesele yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz istemiş 
oluyorsunuz; fakat ben arz ettiğim sebeplerle ve tutu
mum, tatbikatım da daha evvelkilere uygun bulundu
ğu cihetle size usul hakkında söz veremiyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ben de bu
nun yanlış olduğunu iddia ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, veremiyorum. Bir anlaşa
cak tarafımız olacak değil mi? Nihayet son takdir de 
- müsaade buyurursanız - Başkandadır. Tatbikatım 
budur, size söz veremiyorum. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. Madde 
üzerinde verilen önergeler üzerindeki müzakereler ve 
oylamalar da bitmiştir. 1 nci maddeyi yeniden oku
tarak oylarınıza sunacağım. 

(1 noi madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

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

Tümü üzerinde son söz olarak Saym İsmail Hakle 
Köylüoğlu buyurunuz. Sayın Köylüoğlu, lehte... 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 

Bu kanunun bir evveliyatı vardır, Bu tasarı ilk 
geldiği zaman ben bazı hususlardan ötürü karşı çık
mıştım. Heyetinizin umumî temayülü de bu yönde 
tecelli ettiği için bu komisyonca geri alındı ve bu ha
le getirilmiştir. 

Ben o zaman bu ilk tasarıya şu yönlerden karşı 
çıkmıştım: Kişinin ve toplumun huzur ve refahını 
sağlamakla devlet vazifelidir. Hukuk kuralları.ve te
mel hak ve hürriyetleri zedelememek şartıyle devlet 
ekonomiye müdahale edebilir. Münakaşa edilen hu
sus, kararnamelerle yasaklar ve kaideler koyma yet
kisinin hükümete verilmesi, yasama yetkisinin devri 
olur mu? Ceza Kanununun 1 nci maddesi vardır. 
Orada, «fiil ve ceza gösterilmelidir» diye bir ilkesi 
vardır. Bu eski tasarı bu ilkeye de aykırı idi. Kanu
nun tedvinine sebep ve şartlar ne olursa olsun vazife
miz. Anayasanın 5 nci maddesine aykırı olup olma
dığını tetkiktir. Yürütme organına genel ve sınırsız 
yetki verilemez. Olağanüstü hallerde Anayasanın 123 
ncü maddesi neler yapılacağını göstermiştir. Yürüt
me Organına, geçici tanzim tasarrufta bulunma yet
kisinin verilmesi Kurucu Meclisçe reddedilmiştir. 
Anayasanın 11 nci maddesi, temel hak ve hürriyet
lerden bahseder; bunlar idarî karar ve nizamname
lerle kayıtlanamaz. Anayasanın 33 ncü maddesinde 
suçta ve ceza da kanunilik prensibinin tespiti isten
miştir, kanunsuz suç ve c^za olamaz. Suçun kanu-
aîlik prensibinin tahakkuku için, suç unsurlarının ve 
cezanın kanunda gösterilmesi lâzımdır. Ceza Kanu
nunda değiştirilmek istenen 401 nci maddesindeki 
«eşya ve erzaklar» sayılmamış ve fiyat tespiti hükü
mete bırakılmıştır. İlk tasarı da böyle idi. Biz bu
nun, Anayasaya ve Ceza Kanununun 1 nci maddesi
ne aykırı olduğunu iddia ettik; Heyetinizce tasvip gö 
''erek yeni şekle getirilmiştir. Bir fiilin suç olmaktan 
çıkarılması Meclisin işidir, suç ittihazı salâhiyeti Mil
let Meclisine aittir. Birinci haliyle bu tasan, fiili, 
'"anı olarak göstermediği için noksanlar vardı; biz, 
Anayasanın demin de saydığım maddelerine ve Türk 
Ceza Kanununun 1 nci maddesine aykırı bulduğu
muz için itiraz etmiştik. Komisyonumuz bunu 
geri aldı ve bugünkü şekli getirdi. Bugünkü haliyle 
bu kanunun bu tasannın ihtiyaçlara cevap vereceği 
kanaatindeyim. Her devirde fırsat düşkünü, kolay 
ve haksız kazanç sağlamak isteyen, vergi vermeyen 
dşiler çıkabilir; bunlar hem suçlu ve hem de günah
kâr kimselerdir, bunlara mani olmak devletin vazi-

# 
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fesidir. Anayasanın ruhuna ve metnine uygun kanun
lar koyarak bunlara mani olmak bizim vazifemizdir. 
Ben, bu haliyle bu tasarının memleket ihtiyaçlarına 
cevap vereceği kanaatindeyim. 

Fikrimi ve düşüncelerimi böylece arz eder, hepi
nize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Köylüoğlu. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan.... 

BAŞKAN — Efendim... Aleyte, 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) Evet Aleyhte. 
BAŞKAN — Kanunu tümü üzerinde, aleyhte, 

sayın Yağcı, buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — • Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Hiç şüphe yok ki, bu tasarıyı bu teklifi getiren 
arakadaşlarımız ve Komisyon çok iyi niyetlerle hare
ket ediyorlar. Memlekette gıda maddelerinin ve şu 
tasanda sayılan maddelerin stokçuluğunu, karaborsa
cılığını yapan kimselerin şiddetle cezalandırılması 
gibi asüane ve insanlıkça kabul edilebilen gayeler gü
düyorlar. 

Fakat şahsî kanaatimi söylüyorum; kanun şu şek
liyle çıktığı takdirde, bu Kanundan beklenen gayeye 
hiç bir zaman vasıl olunamayacaktır, varılmak iste
nen hedefe hiç bir zaman varılamayacaktır. İçimiz
de hâkimlik yapmış, avukatlık yapmış, hukukçulu
ğun tatbikatını yapmış arkadaşlarımız var. Bunun 
ötesinde ticaretle iştigal etmiş arkadaşlarımız var. 
Şimdi Yüce Heyetin takdirine bir naktayı sunmak 
istiyorum: Zaten kanunların tatbikatını yapan, uygu
lamasını yapan bir mahkeme, bir hâkim, suç veya 
cürümde esas itibariyle kastı arar. Eğer, suç veya 
cürüm sayılan bir hususta kasıt yoksa, suçlu o cürmü-
veya suçu kastî olarak işlememişse, zaten suç ve cü
rüm olmaktan çıkar. 

Şimdi Yüce Meclise maddenin bir noktasını, bir 
cümlesini bir defa daha okumak suretiyle görüşleri
mi ajz etmek istiyorum. 

401 nci maddede «eşya ve maddelerin» kelime
sinden sonra «.... azalmasını yahut fiyatının artma
sını temin maksadıyîe satışa çıkarmayan..» vesaire 
deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, şurada okuduğum cümle 
bir unsur teşkil ediyor. Bir kimse stokçuluk yapıyor. 
Diyelim ki, bir kimse Ankara'da deposunda bin çuval 

şeker bulunduruyor ve bu şahsın deposundaki bin 
çuval şeker yakalanıyor. Hâkim iki noktayı araya
caktır değerli arkadaşlarım. 

1. — O maddenin azalması maksadıyîe hareket 
ettiğini, 

2. — O Maddenin fiyatının yükselmesini temin 
etmek için bu hareketi yaptığını arayacak. 

Şimdi, bu stokçuluğu yapan suçluya, kurtulması 
için bir kapı açıyoruz. Her suçlu, mahkeme huzu
runa gittiği, hâkimin karşısına çıktığı zaman şöyle 
diyecektir: «Evet, benim depomda bin çuval şeker 
yakalandı. Sahip çıkıyorum, inkâr etmiyorum; ama 
ben bu bin çuval şekeri, bu maddenin fiyatının yük
selmesini temin maksadıyîe depolamadım» veya 
«Bu maddenin miktarının azalmasını temin maksa
dıyîe depolamadım. Bin çuval şekerin depoda bulun
ması, Türkiye çapındaki istihsale göre, bir maddenin 
azalmasını temin eden bir unsur değildir» der ve fi
yatının yükselmesini... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) —• Olmaz öyle şey ca
nım.... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Nasıl ol
maz efendim? Müsaade buyurun izah edelim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Arkadaş
lar kaldı ki, bir maddenin fiyatı sırf stok edilmesi 
sebebiyle artmaz. Bir maddenin, bir malın fiyatının 
artmasının başka nedenleri, esas nedenleri, ekonomik 
nedenleri vardır. Bir suçlu, «bu maddenin fiyatının 
artması ekonomik nedenlere bağlıdır; benim stokçu
luğuma bağlı değildir» dediği anda, hiç bir mahkeme 
- bir arkadaşımın, «olmaz öyle şey» demesine rağ
men - suçluyu bu maddeye göre mahkûm edemez. 

Binaenaleyh, çok iyi niyetlerle, çok iyi hedefler 
güdülmek suretiyle getirilmiş olan bir tasanda yan
lış bir cümlenin bulunması, bulunmaması lazımgelen 
bir cümlenin bulunması, bu maksatla hareket eden 

. suçlulara, kaçmaları için, kurtulmaları için açık kapı 
i teşkil etmektedir. 

i Binaenaleyh, hedefte beraberim, maksatta bera-
! berim; ama maddenin şu tanzim şeklinde beraber de-
j ğilim. 
• 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yağcı. 
Tasarının tümünü oylarınıza snunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

m — 
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3. — 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 İçişleri 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) 

BA§KAN — Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın 
Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

4. — İstanbul 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) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın 
Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

5. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın 
Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

6. — 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. Sayısv: 109) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın 
Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

7. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine ilişkin 
önergesi ile Danışma Kurulu görüşü ve Anayasa Ko
misyonu raporu. (4/39) (S. Sayısı : 162) (1) 

(1) 162 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada, 
Anayasa Komisyonu Başkam Sayın Saruhan.? 

Yok mu efendim? 
Bu işle ilgili Komisyonun Başkanı, aynı zamanda 

sözcü olarak kararlaştırılmış Komisyonca. Bu ba
kımdan sayın Saruhan'ı aramaktayım efendim. (C. 
H. P. sıralarından «Geldi, geldi» sesleri) 

Geldiler mi? Buyurunuz efendim. 
Önerge, Danışma Kurulu Önerisi ve Danışma 

Kurulunun görüşleri, basılıp dağıtıldığı için okutul-
mayacaktır. . 

Komisyonun raporunu okutuyorum efendim. 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde şahıs

ları adına söz alan sayın üyeleri bilgilerinize sunu
yorum : 

Sayın Hasan Yıldırım, sayın Davut Aksu, sayın 
sayın Mustafa Asri Ünsür, sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Talât Oğuz. 

Gruplar adına şu anda söz alan yok. 
Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekilleri; 
Seçimlerin yenilenmesi teklifi üzerine, kişisel gö

rüşlerimi sunmak için huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Sayın Demirel Hükümeti güvçenoyu almıştır. Bu
gün biçimsel olarak, Türkiye'de bir Hükümet olma
sına rağmen, seçimlerin yenilenmesi teklifimiz düne 
nazaran daha önem kazanmış, bununla ne denli haklı 
olduğumuz açıkça meydana çıkmıştır. 

Bugünkü Hükümet, demokratik kurallara uygun 
olarak kurulmamıştır. Güvenoyu, milletvekillerinin 
serbest iradesi ile alınmamıştır. (A. P. sıralarından 
«Oooo» sesleri, gürültüler). 

Müsaade buyurun, düşüncelerimi anlatayım 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü-
, saade buyurun. 

Buyurun efendim, siz devam edinizi. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Rica ederim efendim, müda-

; hale etmeyiniz. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Ne alâkası 

; var bunun? Hem yapacaksınız, hem de iftira ede-
' çeksiniz, öyle mi? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Beyefendi, 
karşılık vermek istemiyorum. 

Parlamentoyu... (A. P. ve M. S.P. sıralarından 
i gürültüler). 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşme
yiniz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Parlamento
yu Sayın Başkan idare ediyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım, siz Ge
nel Kurula hitabediniz. Devam edeniz efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Hükümete 
vücut veren partiler, henüz hükümet kuruluşu saf
hasında iken halka güvenini yitirmiştir. Örneğin; 
Kıbrıs çıkartması sırasında yurdumuz topyekun bir 
savaşın içine girmişti. Zamanın Hükümeti, halkına 
saygınlığı ve güveni yüzünden sıkıyönetimi gayet 
dar tutmuştu. Bu hareket halka saygınlıktır, halkına 
güvenmektir. Buna karşılık, dostluğuna güveni şüp
heli komşu Irak'ta iç savaş nedeni ile güney hudut
larımızdan yurdumuza sığınmak isteyen silâhsız 
ihtiyarlar, kadın ve çoluk çocuklar bahane edile
rek, dört ilde sıkıyönetim ilân edilmek istenmiştir. 

Irak'ta genosit suçu işleniyor; gerçekten, insanlık 
suçu işleniyor. Ne yapıyor İslamcı partimiz, İslâmlığı 
kardeş sayan partimiz? Susuyor ve sıkıyönetim için 
oy kullanıyor. Ne yapıyor, faşist özentisi partisi ile 
şerbetçiler? Susuyorlar ve sıkıyönetimin ilânını isti
yorlar. Hani tehlike vardı? Hani hudutları zorlama 
vardı? Yoksa (M. S. P. ve A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Neyi istismar 
ediyorsun? Senden başka Güneydoğulu yok mu? 

BA^İCAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyiniz. . ' , 

HASAN YILDIRIM t (Devamla) — Yoksa, 
1918-1919 yıllarında, başta komutanları olduğu hal
de, topraklarında kendileri için binlerce şehit kanı 
döktüğümüz birliklerin Fransız ve İngilizlerin safla
rına geçenler hatırı için mi bu işler yapılıyordu? 

İşte arkadaşlar, özbeöz Türk olan Doğu ve Gü
neydoğu halkı, belli zihniyeti taşıyan partilerin 
oluşturduğu Hükümete güven duyar mı? Elbette 
ki duymaz. 

Başka bir örnek: Bu Hükümetin huzur ve asayişi 
sağlaması ve koruması, hükümetin yapısına terstir. 
Hiçbir demokratik ülkede görülmemiş usulü, Sayın 
Demirel Hükümetinin kuruluşunda gördük. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Kendi ar

zunuzu söylüyorsunuz sayın milletvekili arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından «Başkan, ikaz edin» ses
leri.) 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum efendim; gö
rüyorsunuz, ikaz ediyorum; müsaade buyurun, ben 
rahat yapayım görevimi. Rica ediyorum, oturunuz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Üç milletve
kilinden iki bakan alınması... 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Bunun
la ne alâkası var? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Beyefendi, 
niçin gocunuyorsunuz? Müsaade buyurun, düşünce
lerimi Yüce Parlamentoya arz edeyim? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, siz Umumî Heyete 
hitap ediniz Sayın Yıldırım, ben meşgul oluyorum 
efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Üç millet
vekilinin... (A. P. sıralarından gürütlüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, buyurun de
vam ediniz Sayın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Üç millet
vekilinden iki bakan alınması, Hükümetin, sokak
taki güce değer verdiğini göstermektedir. (A. P. sıra
larından gürültüler) Gerçekten, Başbakan Yardımcı
sı, Meclis kürsüsünde; «Emrimdeki kuvvetler, Hü
kümet kuvvetlerine yardımcı olmuştur» diyecek ka
dar kendisinden geçer; sanki, Türkiye'de, güvenlik 
kuvvetlerinin dışında kuvvet varmış gibi gösteri ya
par. 

Hükümet böyle maceraperestlerle mi, sokağa dö
külen güçlerle mi huzuru sağlayacak, ülkeyi huzura 
kavuşturacaktır? 

Arkadaşlar, biz demokratik rejime inanmayan 
dikta özentilerinin, tıpkı Hitler Almanyasmda ve 
Mussolini İtalyasında bel bağladıkları sokak güçle
rine değil, Türkiye Cumhuriyetinin güvenlik kuv
vetlerine inanıyoruz. Onun üstünde herhangi bir ka
nun dışı güç tanımıyoruz. Hukukun üstünlüğünü, ka
mu hâkimiyetini tanımlayanlar; zorbalığa ve kaba kuv
vete İnananlar, Türkiye'de huzur yerine huzursuz
luğu getirmiş olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir milletvekilinin evine 
vaki saldırıyı, İçişleri Bakanı, Devlet radyosu ara
cılığıyla yalanlamıştır. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; müsaade 
buyurun efendim, hatip konuşacak; rica ederim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bu, olayı 
hafife almaktır; yönetimde bilgisizliktir; Hükümetin, 
olaylar karşısındaki tarafgir davranışının belirgin 
örneğidir. 

Asayiş kuvvetlerinin başında olan zatın beyana
tını büyük bir sorumsuzluk ve gaflet olarak karşıla
maktayım. Bu düşüncesi ile, kendilerini, olayların bas 
teşvikçisi ve muharriki olarak göreceğim için, beni 
mazur görmenizi istirham edeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Senin neyini mazur görelim? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, değerli milletvekilleri, «Hükümet kuruldu 
ve güvenoyu aldı. Artık seçime ne lüzum var? di
yecekler; şahsen, kurulan Hükümeti yoğunluk ka
zanan iç ve dış sorunların altından kalkar biçimde 
görmüyorum. Hükümet, kuruluşu ve bünyesi itiba
riyle, hastadır. Bırakın bunalımların önlenmesini. 
daha derin siyasal, sosyal ve ekonomik bunalımlara 
yol açacaktır. Düne nazaran seçim zorunluğu, bu
gün Türkiye'de daha fazla kendisini göstermiştir. 
Şu sıralarda bağıran arkadaşlarıma hitap ediyorum 
Bağırmakla Türkiye'nin hiçbir meselesi,- iç meselesi 
dış meselesi, ekonomik meselesi halledilmeyecektir 
Tek alternatif, bugün Türkiye'de, Türk kamuoyunun 
huzuruna çıkmaktır. Hodri meydan, seçim karan 
verelim, Türk kamuoyunun huzuruna çıkalım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sel

çuk Erverdi. Buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, İç 
tüzüğün 68 nciv maddesi, hatibin temiz bir dille ko 
nuşması lâzımdır. Bu hususun temini zatıâlinize dü 
şer. Bu hususta Başkanlığın dikkatini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ikazınıza efendim 
Buyurun Sayın Erverdi. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVERD* 

(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1973 senesinde yapılan seçimlerden sonra, hepi
mizin birlikte müşkülâtını çektiğimiz; bu Meclis 
aritmetiği ortaya çıktı. Daha seçimlerden sonra, is
tikrarlı, güvenilebilir ve uzun vadede icraatta bulu
nabilecek bir hükümetin kurulmasındaki müşkülâtı 

birlikte yaşadık. Uzun süre, Türkiye hükümetsiz 
kaldı. Türkiye, birtakım bunalımlara, bu sebeple 
'çatlanmak mecburiyetinde kaldı. Birçok üyesi se
çimler sonrası Meclise gelmek olanağını bulamamış 
olmasına rağmen, daha önce kurulmuş, Naim Taû 
Başkanlığındaki Hükümetle Türkiye'yi idare etmek 
zorunluğunda kaldık. 

Ta o zaman Cumhuriyet Halk Partisi, bu Mec
lis aritmetiği içerisinde esaslı bir hükümetin çıkma
yacağını anladığı içindir ki, seçimlerin yenilenmesi
nin ancak buna bir çözüm getireceğine inandığı için
dir ki, Millet Meclisindeki üyelerinin tümünün im
zası ile, seçimlerin yenilenmesi hususunda karar al
dı. Bu arada, Millî Selâmet Partisi ile Halk Partisi 
hükümet kurmak imkânını buldular. O sebep, bir 
hükümetin kurulmuş olması, bu seçim önerisinin 

• Meclise verilmesini önledi; ama gördük ki, umutlarla 
kurulmuş olan ve yalnızca iki partiden teşekkül eden 
Hükümetin kanatlarının temelde ayrı düşüncelere sa
hip olmaları, kişi olarak birtakım başka değer yargıları
nı taşımış olmaları sebebiyle, kurulmuş olan Hükümet, 
- iyi niyetle, uzun süre devam edeceğini tahmin et
miş olmamıza rağmen - nihayet kısa bir süre sonra 
'stifa etmsk zorunluğunda kaldı. Hükümetin istifa
sından sonra kendilerine görev verilen siyasî parti 
<?enel başkanları, yine bu Meclisin içerisinden uzun 
vadede icratta bulunacak, yine bu memleketin dert
lerini çözümleyecek güçte, istikrarlı ve Parlamentoda 
7oğunluğa dayanan bir hükümeti kurmak imkânın
dan da mahrum bulundular. Sırayla nöbet değiştiril
di, tafsilâtını hepiniz bildiğiniz için, vaktinizi alma
nak için uzun uzun temas etmeyeceğim. Sonra siz 
de, bizim iki partiyle kurup da başa götüremediği-
mizi, 4 partiye birtakım bağımsız oyların da inzi
mamı ile, zar zor 226'yı tutmayan, hatta bugün 
Mecliste mevcut olan milletvekillerinin dahi ekseri
yetini teşkil etmeyen bir güvenoyu ile, 4 ayaklı, 4 
oartiye dayanan, birtakım bağımsızların da desteği
ni bulan bir hükümet kurdunuz. 

Bu hükümetin, bize sorarsanız, devam etmeyece
ği hususunda, temennimiz değil, kanımız, var. Ama 
siz bunun devam edeceği hususunda temenni izhar 
ediyorsunuz. Biz bir daha bir hükümet bunalımının 
Türkiye'ye gelmemesi, Türkiye'nin hükümet buna
lımına bir daha duçar olmaması için, verdiğimiz 
~eçim önergesinin esaslı tedbir getireceğine inandığı
mız cihetle, lehinde oy kullanacağız. Ama Hüküme
ti kuran partiler, Hükümetlerinin devamlı olduğun-
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da kararlı iseler, eğer Hükümeti teşkil eden parti
lerin, yarın bir daha Türkiye'yi bir hükümet buna
lımının. eşiğine getirmemek hususunda kararlı ise
ler, elbette ki takdir kendilerine ait olacaktır. 

Bir şeyin daha bilinmesinde fayda vardır. Biz 
önergemizi 1974 senesinin 11 nci ayında verdik. Bi
zim önergemiz bir hükümet kurulmasının imkânsız 
olduğu günlerde verildi, ama sonrada adını önceden 
«Millî Cephe» koyduğunuz, sonradan adım değişti
rerek «Milliyetçi Partiler Topluluğu» na dönüştür
düğünüz bugünkü Hükümetin esamesi yoktu. Böyle 
bir gayretin temeli de atılmış değildi. Şimdi bir 
Hükümet kurmuşsunuz, bu Hükümetin kuruluşun
da bizim veriş gayemizin dışında, bu seçim önerisi
nin de istismar edildiği en azından Demokles'in kı
lıcı gibi birtakım milletvekillerinin başında tehdit 
vasıtası olarak kullanıldığı da cümlenin malûmudur, 
bunu inkâr etsek de, ikrar etsek de durum budur. 

Ricamız şu; ,iyi niyetle kurulmuş olduğunu farz 
ettiğiniz bu Hükümetin de, Türkiye'de hiçbir çözüm 
getirmesi mümkün değildir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Görelim 
bir defa. 

SELÇUK ER VERDİ (Devamla) — Sayın Tos
yalı, senin görecek gözün, söz söyleyecek grupun 
kalmadı. Sen neyi göreceksin? Sen göreceğini gör
dün. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ediyo
rum. Sayın Erverdi devam edin efendim, Genel 
Kurula hitabedin. 

bunalım içerisine, hükümet bunalımının içerisine it
memek için, önergemizin lehinde oy vermenizi rica 
ediyor, saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erverdi. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehdi Kes

kin. 
Buyurunuz Sayın Keskin. 
A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN (Kas

tamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın 

Bülent Ecevit ve arkadaşlarınca verilen ve seçimle
rin yenilenmesini öngören, Anayasa Komisyonunca 
reddedilen önerge üzerinde Adalet Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 69 ncu maddesi; «Millet Meclisi seçimle
ri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan 
seçimin yenilenmesine karar verebilir» şeklindedir. 
Yani kaide, seçimin 4 yılda bir yapılmasıdır, istis
na, seçimin 4 yıldan daha önce yapılmasıdır. Bu is
tisnaî durum da, Meclislerin kararlarıyle gerçekle
şebilir. istisnaların uygulanabilmeleri için makûl ge
rekçelerin mevcut olması şarttır. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak; bugün, erken 
seçimi gerektiren bir makul sebebin bulunduğuna 
kani değiliz. Çünkü, bugün ülkemizde bir hükümet 
buhranı ve bunalımı yoktur. Kısa bir süre öncesine 
gelinceye kadar, ülkemiz 6,5 ay devam eden bir 
hükümet bunalımı ile karşı karşıya idi. Bu bunalım
dan çıkış için çeşitli yollar denendi. En sonunda, 
Parlamento bir hükümet çıkardı, buhran sona erdi. 
Böylece, buhranın çarelerinden biri ve fakat en so
nuncusu olarak düşünülebilecek olan erken seçim 
çaresine başvurmaya da gerek kalmadı. 

Sayın milletvekilleri, 1973 seçimlerindeki oy da
ğılmasının sonucu olarak meydana çıkan tabloya 
göre, hiçbir parti iktidar olamamıştı. Bu durum kar
şısında, 1973 seçimlerinden sonra 100 günlük gay
retin sonunda bir koalisyon hükümeti kurulmuş ve 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bü
lent Ecevit, Hükümet Başkanı olarak göreve başla
mıştı. Aradan 7,5 ay kadar bir zaman geçince, bu 
koalis Sayın Ecevit tarafından dağıtılmış, böylece 
de ülkemizde hükümet bunalımı başlatılmıştır. 6,5 
ay süren bu bunalım, Sayın Süleyman Demire! Baş
kanlığında; Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Binaenaleyh, 
yarın Türkiye tekrar başladığı noktaya, bir hükümet 
bunalımıyla karşı karşıya gelmek durumundadır. 
Dört partinin ve her gün bir başka seda çıkaran 
birtakım bağımsızların temeline oturmuş hükümetin 
devamlılığı mümkün değildir. İstikrarlı bir hükümet 
kurulabilmesi için, vatandaşın oyuna tekrar müra
caat etmenin zorunluğu vardır, zarureti vardır. Tür
kiye'nin içinde bulunduğu iktisadî şartlar, Türkiye' 
nhı içinde bulunduğu siyasal şartlar, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu dış tehlikeler, vatandaşa tekrar 
giderek, onun fikrini alarak, onun tasvibinden geçe
rek sağlam bir iktidarın kurulmasına olanak sağlaya
cak bir Meclisin teşekkülüne ihtiyaç hissettirmekte
dir. O sebepledir ki, Hükümet kurulmuş olmasına 
rağmen, bu ihtiyacı duyan, takdir eden bir siyasî 
teşekkül olarak, hem verdiğimiz önergemize sadaka
timizi göstermek ve hem de Türkiye'yi bir daha 
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Partisinden oluşan, Milliyetçi Partiler Topluluğu 
Hükümetiyle kısa bir süre önce sona ermiştir. Me
sele, çok kısa olarak anahatlarıyla bundan ibarettir; 
ancak bu meselenin ne zaman, niçin, neden, kim ta
rafından başlatıldığını, nasıl seyir takibettiğini ve 
nasıl sonra erdiğini hatırlamakta ve ortaya koymakta 
yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı, kendisinin başında bulunduğu 
Hükümeti bilerek ve isteyerek yıkmıştır. Hem de 
yenisinin kurulmasındaki güçlükleri bilerek yıkmış
tır. Hükümeti yıkmasıyle derhal seçimden, hemen 

. seçimden başlayıp, erken seçimle, daha sonra ba
harda seçimle, daha sonra güzün seçimle devam 
eden seçim isteği arasında bir illiyet bağı, sebep, 
netice münasebeti vardır. Sayın Ecevit, 7,5 ay içinde 
Hükümet Başkanı, olarak, öyle korkunç bir tablo 
yaratmıştır ki, 7,5 ayın sonunda yarattığı kendi ese
rinden, kendisi de korkmuş, çareyi bu eseri bırakıp 
gitmekte bulmuştur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Koalisyonu bozup, Hükümeti yıkıp giderken de, 
kendince birtakım ince hesaplar yapmıştır. Bazı me
seleleri istismar ederek, bazı meseleler de anlamıyla 
ortaya çıkıp vuzuha ermeden, vatandaşın farkına 
varamayacağını zannederek, seçimle oylarını koru
mayı düşünmüştür. Hakikaten, Saym Ecevit, Yavru 
Vatan Kıbrıs'ta topyekûn Türk Milletinin maddî ve 
manevî desteğiyle Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimiz 
tarafından gerçekleştirilen ve şehitlerimizin kanla
rıyla süslenen zaferi istismar etmiştir. Kendisini 
Fatih, İkinci Atatürk ilân ettiren odur. 

Milletin kalbine, generalinden erine, kadar Meh
metçik oturduğu için, orada kendisine yer bulama
mış; fakat bu defa, otobüslerin arka camlarına 
oturmuş, böylece istismarlarla oy alacağını uma
rak, Hükümeti terk edip erken seçim istemiştir. 
(C. H. P. sıralarından .«Ayıp, ayıp, yalan söylüyor
sun» sesleri). 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ayıp, ayıp, tarihten 
utan. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Haydi seçime. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. Mühadale 

etmeyin efendim. Rica ediyorum efendim. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Diğer taraftan, 

memleketi 7,5 aylık beceriksiz idaresiyle içine ittiği 
yokluk, kuyruk, pahalılık, işsizlik, çile ve ıstırap da
ha çoğalmadan; yarattığı enflâsyonun kötü sonuçla

rı daha çok ortaya çıkmadan vatandaş iradesini, 
seçimi; bir oldu bîttiye getirmek istemiştir. 

İşte, Hükümetin Sayın Ecevit tarafından yıkılışı 
ile seçim önerisindeki bağlantılar bunlardır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sayın Genel Başkanı, Hükümeti yıkmaya karar 
verdiği günden bugüne kadar erken seçim konusun
da çelişkiler ve tutarsızlıklar içindedir. Buna dair 
vereceğim birkaç örnek, bu çelişki ve tutarsızlıkların 
örneğidir. 

Bakınız 4 Eylül 1974'te Sayın Ecevit İstanbul' 
daki basın toplantısında; «Millî Selâmet Partisiyle 
görüş ayrılığımız var.» diyor. Hükümetini sallama
ya artık başlıyor; aradan 3 gün geçiyor, 7 EylüFde 
Sayın Ecevit, «Koalisyon devam ediyor» diyor. Er
tesi gün, 8 Eylül'de, «Erken seçim yok» diyor. 4 gün 
sonra 12 Eylül'de, «Anlaşmakta güçlük çekiyorum» 
diyor. 4 gün sonra 16 Eylül'de gazeteler, Cumhuri
yet Halk Partsinde hemen seçim eğiliminin belirdi
ğini yazıyorlardı. Bir gün sonra 17 Eylül'de Ecevit, 
istifa edeceğini açıklıyor. 18 Eylül'de ise Cumhuriyet 
Halk Partisi «Derhal seçim» isteğini ilân ediyor. 

Ancak Sayın Ecevit, derhal seçimden kastının 
erken seçimden başka bir şey olduğunu, Aralık ba
sında seçim istediğini açıklıyor. 18 Eylül'de, Aralık 
başında derhal seçim istiyor; ama Sayın Ecevit, 9 
gün sonra fikrini değiştiriyor nedense. 27 Eylül'de 
Cumhuriyet Halk Partisi seçim tarihi olarak Mayıs 
ayını kabul edeceğini açıklıyor. Şimdi artık Aralık 
başından Mayısa geldik; derhal seçimden, erken se
çme geldik. Ertesi gün 28 Eylül'de Sayın Ecevit, 
«Baharda seçim şartıyle» diye başlayan demeçler 
veriyor. Aradan 17 gün geçiyor, 17 gün sonra 15 
Ekim'de Sayın Ecevit, «Erken seçim derken, ilkba
harla gün arasında bir tarihi kastettim» diyor. Böy
lece 9 günde Aralık'tan Mayısa, 17 günde bahar
dan güze gayet rahatlıkla gidebiliyor ve bunun adı
na, «Buhranın çaresi» diyebiliyor. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Siz ne diyorsunuz? 
METİN TUZUN (İstanbul) — Siz de hep kaçı

yorsunuz. . 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, bakınız bundan bir gün sonra ne oluyor: 
16 Ekim'de artık seçimden vazgeçebiliyor. 

Adalet Partisine 9 öneri, 9 teklif getiriyor. Bu
nun ikinci kısmının birinci maddesi aynen şöyledir: 
«Adalet Partisi Genel Başkanının başkanlığında, 
Cumhuriyet Halk Partisinin dışında kurulacak bir 
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koalisyon hükümetinin güvenoyu almasına Cumhu
riyet Halk Partsinin olanak sağlaması.» 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Beyaz adam tica
reti yaparak değil ama. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Yalan söylüyor
sun. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müsaade 
buyurun, Saym Yılmaz rica ederim efendim. Sü
kûnetle takip ediniz efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Görüldüğü gibi 
bu teklifte erken seçim şartı da koymuyor Saym 
Ecevit. Yani böyle bir hükümet kurulursa erken 
seçime gerek görmüyor. İşte, bu sizin dediğiniz hü
kümet Sayın Ecevit. İşte bu, sizin «Tabiî» dediğiniz 
o hükümet. Yalnız sizin önerinizden bir farkı var; 
bu hükümetin. güvenoyu almasına siz değil, Milliyet
çi Partiler Topluluğunun çağrısını gönlü ile duyan
lar olanak sağladı. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri). 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Satın al
dıklarınızla. 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Tüccarlar yar
dımcı oldu. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Kahraman. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Siz, bu Hükü

metin güvenoyu almasını engellemek için çok olanak
lar, olasılıklar yaratmaya çalıştınız; ama olmadı. Üs
telik hem vurdunuz hem de «Ne vuruyorsunuz» dedi
niz; ama bu Milliyetçi Hükümeti kurdurmamak için 
kimlerin nereye, neler vurduğunu milletimiz pek iyi 
anladı, Parlamento da çok iyi anladı hesaplarınızı. 

ETEM EKEN (Çorum) — Öyle ise seçime gide
lim. 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim, karar ve
recek Meclis. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, 16 Ekimde meşhur 9 öneri ile seçimden vaz ge
çebilen Sayın Ecevit, 9 gün sonra bakın ne diyor, 25 
Ekim'de «Ya erken seçim isteriz veya bizim dışımız
da Hükümet kurulmasını isteriz.» 

İşte sizin dışınızdaki Hükümet burada. Öyle ise 
erken seçime gerek kalmadı. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sever, sakin olunuz. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Hırçınlığınızı an

lıyorum, hırçınlığınızı anlıyorum,. 
Üç gün sonra 28 Ekimde Sayın Ecevit; «Seçim 

yenilemek, hükümet bunalımlarına çözüm buluna

madığı zaman başvurulan bir çaredir.» diyor. Buna 
katılıyoruz; doğrudur. Hükümet bunalımlarına çare 
kalmadığı zaman seçim yenilemek bir çaredir. Bu
nalım başka türlü giderilemiyorsa, çözüm buluna
mıyorsa seçime başvurulur; fakat şimdi bunalıma 
çözüm bulundu, başka çareye gerek kalmadı. 

. HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Adam satınala-
rak değil. 

BAŞKAN — Sayın Keçeli, Sayın Keçeli rica edi
yorum. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu çelişkili tutarsız beyanlar yapılırken, se
çim önergesi hâlâ Meclise verilmiş değildir. 

Sayırt Ecevit erken seçim kararını Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kolları Kurultaylarında aramak
tadır o günlerde. Daha sonraları da miting meydan
larında arayacaktır. Tabiî, erken seçim kararını ora
larda bulamadı. Anayasa, onun Parlamentoda aran
ması gerektiğini söylüyordu. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Siz de pazarda bul
dunuz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Pazarı siz icat 
ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, çok rica ederim. 
MEHDİ KESKÎN (Devamla) — Bu arada Sayın 

Ecevit; «Meclisler toplumun 10 yıl gerisindedir. Bu 
Parlamento ile toplumun hiçbir sorunu halledile
mez.» şeklinde talihsiz, talihsiz olduğu kadar üzüntü 
verici bir beyanda bulunmuştur. Bu sözlerini; «Der
hal seçimin», «Hemen seçimin», «Erken seçimin», 
«Güzün seçimin» gerekçeleri ifade etmiştir. 

Yüce Meclisler toplumun 10 yıl gerisinde olma
dıklarını, fakat Sayın Ecevit'in, bu sözleri söylerken, 
toplumun nice yıllar gerisinde olduğunu ispatlamış
tır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) «Meclisler Hükümet kuramıyor» diyenleri 
mahcup ederek ispatlamıştır. 

Demokratik usullerden ayrılmadan, Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak hareket ederek, Anaya
sanın istediği, çoğunluğu bularak ispatlamıştır. 

Bu toplumun 106 milyarlık bütçesini, Sayın Ece
vit'in ve partisinin her türlü muhalefetine ve engel
lemesine rağmen çıkarıp, Devleti ve milleti felç ol
maktan kurtararak ispatlamıştır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Milyonlar
la. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman... 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Milletimizi çok • 

daha güzel günlere eriştirecek, fukaralıktan, işsizlik
ten, çaresizlikten, pahalılıktan kurtaracak, toplu-

508 — 



M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 0 : 1 

mün kaç yıl gerisindeki sapık komünizm illetiyle 
mücadele edecek, Türk vatandaşını rahat ettirecek, 
fakir fukaranın çilesine çare, derdine derman ola
cak, Milliyetçi Hükümetin Programını, Anayasanın 
aradığı çoğunlukla, tasvip ederek ispatlamıştır bu 
Meclisler. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, as
lında, 1950 demokrasi zaferinden beri, hiçbir Parla
mentoyu içine sindiremedi. 1950'den beri, millet ço
ğunluğunun güvenine mazhar olamayan Cumhuriyet 
Halk Partisi, açık veya gizli, hep bu yanlış ve talih
siz düşüncenin zebunu oldu. Hâlâ aynı kafadasınız. 
Size Meclis beğendiremedi ki bu millet. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Kendinizden 
başkasını beğenmiyorsunuz. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Diyelim seçim yapıldı. Yine bir parla
mento gelecek, yine sizin istediğiniz gibi bir netice 
ortaya çıkmazsa, yine millet sizi azınlıkta bırakır
sa, yine milliyetçi partiler buraya çoğunlukla gelir
se, milletimizi, milliyetçileri iktidar yapanlara o za
man ne diyeceksiniz? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hodri mey
dan. 

AHMET HAŞÎM BENLİ (Kütahya) — A. P.'nin 
gelemeyeceğine siz de inanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyin efendim. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Yine olmadı.... 
Yine «Erken seçim» mi diyeceksiniz? «Bu Parlamen
to da milletin gerisinde» mi diyeceksiniz? Ne za
mana kadar? Milliyetçiler değil de, Cumhuriyet Halk 

. Partisi iktidar oluncaya kadar. Görüyorsunuz ki, bu 
da mümkün olmuyor. 

Hem, size1 rey veren vatandaş da, bize rey veren 
vatandaş değil mi? Size rey veren Türk Milleti de, 
bize rey veren değil mi? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz kimsiniz? 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Size rey veren 

imtiyazlı da, bize rey veren köle mi? Bu ne akıl al
maz tefrika, bu ne hastalığa sığmaz mantıktır? Bu, 
millî birliğe ve millî beraberliğe bıçak çekmek anla
mından başka bir anlam taşımaz. 

Sayın Ecevit ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisine 
biraz sürat tavsiye ediyorum ki, bu meclislere ve bu 
meclislere vücut veren Türk toplumuna yetişebilsin
ler; modern ve ileri toplumlarda artık esamisi bile 
okunmayan, toplumun çok gerisindeki düşünce tarz
larını terk etsinler. 

Sayın milletvekilleri, saym Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı Aralık başlarında seçimi miting 
meydanlarında aramakta; TRT'de televizyon kame
rası ve ekranları ile emrinde bulunmaktadır. 8 Aralık
ta miting meydanında, aynen diyor ki: «% 67 oy al
dık diyenler, bunalımı çözmeli», Sayın Ecevit söylü
yor bunu, 8 Aralık günü. İşte bunalımı çözdük efen
dim. Sizin dışınızda çözdük. Demokratik kurallara, 
Anayasaya uygun olarak çözdük. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Parayla çöz
dünüz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Pazarda çöz
dünüz. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, rica ederim. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bunalım, sizin 

dediğiniz gibi, bizim tarafımızdan çözüldüğüne göre, 
artık bunalımın çözüm çarelerinden biri olan seçime 
de gerek kalmadı. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Sayın Genel Başkanı bu tutarsız tutum içindeyken, 
acaba Adalet Partisinin yeri neresi idi? Adalet Parti
si ne diyordu? 

Bunalımın başından çözümüne kadar Adalet Par
tisi daima kaideleri, demokratik nizam içerisindeki 
çareleri ve Anayasa, Parlamento üstünlüğünü savun
muştur. Adalet Partisi daima, Parlamentonun buna
lıma çare bulacağını. Hükümet çıkaracağını, şayet 
çıkaramazsa o zaman da bu işe çare bulacağını, sıra 
en son çareye gelirse, meclislerin ona da karar vere
ceğini, inançla ifade etmiştir. 

Hadiseler, Adalet Partisinin bu görüşü istikâme
tinde gelişmiş, sıra en son çareye gelmeden meclisler 
daha uygun bir çare ile bir Hükümet çıkarmışlardır. 

Bu, demokrasimiz açısından Türk Milletinin ve 
onun mümessillerinin olduğu açısından gurur verici 
bir hadisedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Demokrasilerde meclislerin en önemli görevle

rinden biridir bir Hükümet çıkarmak. Hükümetleri 
denetlemek, hükümetleri düşürmek nasıl meclislerin 
hakkı ve görevi ise, hükümetleri çıkarmak da hakkı 
ve görevidir. Türk Parlamentosu aylardır bu göre
vi yapmaya çalışıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, 
Hükümet kuruluşunun geciktirilmesinin tek sorum
lusu' idi. Cumhuriyet Halk Partisine rağmen Parla
mento görevini yapmış, millî iradeye dayanan, mec
lislere dayanan bir Hükümet kurulmasını başarmış
tır. 

t 



M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

Kuruluşu aylarca engellenen Hükümetin bu sefer 
de güvenoyu almaması için, Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından akla hayale sığmayan, bu kürsüde ifade 
etmekten hicap duyduğum tertipler içine girilmiş
tir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Et, et... 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bunun sonucu 

olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili sayı
sı artırılmış, fakat milliyetçi Hükümetin, milliyetçi oy
larla güvenoyu alması önlenememiştir. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kim kaybet
ti milliyetçiliği de siz buldunuz? Hangi milliyetçi?.. 

BAŞKAN'—• Rica ederim Sayın Üretmen, mü
dahale etmeyiniz efendim. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Demokratik usul

lerle Anayasaya, kanunlara, İçtüzüğe uygun olarak, 
millete hesap vereceklerden kurulu, Anayasanın, de
mokrasinin vazgeçilmez unsurlar saydığı siyasî par
tilere dayanan, hareket noktası, millî ve manevî de
ğerlere bağlılık ve milletimizin refah ve saadetini dü
şünmek olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işte bu
radadır. Programında millete nasıl hizmet edeceğini, 
neler yapacağını açıklamıştır. Bu programla güven
oyu almış, şevkle göreve başlamıştır. Hükümet buh
ranı bitmiş, hizmet devri başlamış. Seçimin normal 
süresinden evvel yapılmasını gerektiren bir sebep de 
kalmamıştır. 

Demokratik rejime hür parlamento her zorluğu 
aşar, her sıkıntının çaresi bulunur; işte bulundu. Hü
kümet güvenoyu almasaydı, meclislerimiz yine bir ça
re bulacaktı. Bu güzel rejimde çare tükenmez. Ye
ter ki ne zaman, hangi şartlarda, hangi çarelere baş
vurulacağı iyi niyetle, iyi hesap edilsin. Erken seçim 
bu çarelerden birisidir fakat en sonuncusudur. Şim
di ise iş oraya varmadan, en sonuncu çareye varmadan 
bir hizmet hükümeti, bir icraat hükümeti göreve baş
ladığına göre, erken seçim yapılmasına,, bu çareye 
başvurulmasına gerek kalmadığı kanaatindeyiz. 

Esasen, eğer her hükümet bunalımında erken se
çim yapılması düşünülseydi fevkalâde sakıncalı olur
du. Erken seçim gerektiğinde yapılır, akla geldiğin
de değil. Bunalım başka türlü aşılamazsa, seçim er
ken de olur, hemen de olur, baharda da olur, güzün 
de olur. Ama şimdi bunalım aşılmıştır, buhran bit
miştir artık; buhran yoktur ki neye çare ariyoruz? 

Sayın milletvekilleri; 
Bu Hükümet bir hizmet hükümetidir. Bu Hüküme

tin, seçimden önce gelen çok işleri vardır. Bu Hü
kümet komünizmle, kanun dışı her şeyle mücadele 
edecek... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Komandolarlada 
mı? 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bu Hükümet, pa
halılıkla, yoklukla, işsizlikle mücadele edecek. Cum
huriyet Halk Partisinin 7,5 ay içinde şoföre ve odacı
ya kadar indirdiği partizanlığın tahribatını tamire 
uğraşacak,. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Enerji Bakanlı
ğından belli olmaya başladı. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica ediyorum. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — TRT'yi Anaya

sa çizgisine, Anayasanın milliyetçilik, tarafsızlık çiz
gisine, millî ve manevî bağlara bağlılık çizgisine ge
tirecek. 

Durdurduğunuz, baltaladığınız yatırımları başla-
i tacak. İşçinin, çiftçinin, esnafın, memurun sıkıntısı-
: nı önleyecek, kuyrukları kaldıracak. İhtiyarlara, ça-
j 
i lışan kadınlara, hiçbir sosyal güvencesi olmayan zi-
| raat işçisine, kimsesiz çocuklara sosyal güvenlik im-
! kânları getirecek. 
| BAŞKAN — Sayın Keskin tamamlayınız efen

dim. 
j MEHDİ KESKİN (Devamla) — Köylüye tarım 
! ilâcı bulacak. Ziraî âlet bulacak, gübre bulacak. Güb-
| reyi ucuzlatacak. 
J Yol, su, elektrik, okul hizmetlerinden katılım 
| payını kaldıracak, fedakâr köy muhtarına maaş bağ-
| layacak, tarım sigortasını gerçekleştirecek, işçinin 
i sigortasını, kıdem tazminatım 15 günden 30 güne çı

karacak. (C. H. P. sıralarından gürültüler, A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Bütün bunlara reaksiyon gösteriyorsunuz. Bütün 
bunlar demokratik kaideler içinde kurulup güven
oyu almış bir Hükümet tarafından yapılacak. Bu hiz
metleri istemiyor musunuz? (A. P., M. S. P., C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Keskin lütfen bitiriniz. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bunları bu aziz 

millete hizmet mi saymıyorsunuz, yoksa bu hizmet
lerin yapılmasından istismar konumuz kalmaya-

;ak diye korkuyor musunuz? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Seçim min
derine gel, seçim minderine. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti Sayın Keskin. 
MEHDİ KESKİN (Devamla) — Bu işleri vatan

daşa hizmet saymayanlar, da «İstismar konumuz kal
mayacak» diye bu hizmetlerin yapılmasından kor
kanlar da, bu hizmetleri önlemek için, bu hizmet
leri yaptırmamak için «Seçim» diyenler de toplumun 
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yıllarca gerisindedir, yıllarca. (A. P., M. S. P., C. G. P. 
•sıralarından «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Keskin vaktiniz tamam, rica 
ediyorum efendim, son cümlenizi bağlayın, 

MEHDÎ KESKÎN (Devamla) — Emredersiniz, 
bağlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; son cümlemi söylüyorum. 
Sayın C. H. P. Genel Başkanı ve sayın arkadaş

ları tarafından verilen önergede gerekçe olarak «İki 
veya daha fazla sayıda partinin birleşecek ortak bir 
Hükümet kurmaları sağlanamamıştır» denilmekte ol
masına ve fakat bugün bu Hükümet kurulabilmiş ol
duğuna göre erken seçimin, buhranın çaresi olma vas
fı kalmadığından, Adalet Partisi Grupu olarak bu se
çim önergesinin aleyhinde; yani Anayasa Komisyo
nunun kararının lehinde oy kullanacağımızı arz eder 
saygılar sunarım. (A. P., M. S. P., C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin Mil
lî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şevket Kazan, 
buyurun efendim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit 
ve 184 arkadaşı tarafından 27 . 11 . 1974 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen, seçimlerin ye
nilenmesine ilişkin önergesi üzerinde M. S. P. Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. Hepinizi grupum adına hürmet
le selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri; seçimlerin yenilenme
si mevzuundaki bu teklif, 26 . 11 . 1974 tarihli Da
nışma Kurulu görüşüne müsteniden Anayasa Ko
misyonuna havale edilmiş ve mezkur Komisyon ta
rafından gerekçesiz kaldığı mütalaası ile 1 Nisan 
1975 tarihinde reddedilmiştir. Filhakika söz konusu 
önergede seçimlerin yenilenmesi için üç sebep gös
terilmiştir. Bu üç mesnedin her birinin mesnet olma 
değerini gerçekler ve mantık ölçülerine vurmak isti
yorum. 

Önergenin birinci mesnedinde ne diyor? «İki veya 
daha fazla siyasî partinin birleşerek ortak bir Hükümet 
kurmalarının sağlanamamış olması». Bu husus öner
genin verildiği tarihte varit idi. Önergeyi veren si
yasî parti için zahiren belki şayanı arzu gibi görü
nüyordu. Ne var ki, o gün sağlanamayan bugün sağ-. 
lanmış, kendilerince istenmeyen bir tecelli vukua gel-
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miş ve her sahada buhrana sürüklenen memlekette bu 
buhranı sona erdirecek bir Hükümet kurulmuştur. O 
halde bu mesnet değerini kaybetmiş ve çürümüştür. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci mesnette ya gü
ven verici bir Hükümetin kurulmasının sağlanma
sı, yahut da seçimlere gidilerek bir siyasî partiye tek 
başına iktidar olabilme zorunluluğunun kabul edil
mesinden bahsediliyor. Yani ya güven verici bir hü
kümet kurulsun veya bir parti tek başına iktidar olun
caya kadar seçimlere devam edilsin. Bu noktada bir 
soru sormak istiyoruz. Acaba Cumhuriyet Halk Par
tisinin, kendisinden başka bir siyasî partinin tek ba
şına iktidar oluşuna tahammül gücü var mı? Ben 
olmadığı kanaatindeyim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Nerde o parti, nerde? 
BAŞKAN — Sayın Özen, rica ediyorum. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Soruyor ama Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfediniz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O halde, sadece 

Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti iktidarını te
mine matuf bu gerekçeyi nasıl samimî bulabilir ve 
benimseyebiliriz? Kaldı ki, bu önergeyi Yermi§ bu
lunan Cumhuriyet Halk Partisine mensup Komisyon 
üyeleri, bu önergenin Anayasa Komisyonunda görü
şülmesi sırasında, Sayın Genel Başkanları tarafından 
konuşmalar yapıldığı ve bu kadar bu meseleye önem 
verildiği halde, Halk Partisinin 13 milletvekilinden, 
Komisyon üyesinden sadece 8 tanesinin katılmış bu
lunması, bu önergenin hakikaten samimiyetle is
tenmediğinin ifadesidir. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Onbir, onbir. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Siz kaç kişiy

diniz millî cepheciler? 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ediyorum efen
dim müdahale etmeyiniz. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Doğru söylesin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi

niz. Siz fikrinizi söylediniz, o da söylüyor. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Zapta yanlış geçiyor. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu önergenin 

reddi meselesi, Anayasa Komisyonunda sekize karşı 
on oyla kabul edilmiştir. İşte gerçeği bu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Esası kaç ki
şiydi, siz neredeydiniz? 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, rica ediyorum; mü
dahale etmeniz neyi halleder? 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Kaldı ki, bu şık
kın alternatifi gerçekleşmiş, güven verici bir hükü
met kurulmuştur. Bir hükümetin güven verici olma
sı... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Senin içinde 
bulunmamana bağlı. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İndî mütalaala
ra, tahammülsüz beyanlara değil, Anayasada ifade
sini bulan ve Millet Meclisinde tecelli eden güven
oyuna dayanır. Bu kâfi değilse, bu iktidara vücut 
veren siyasî partilerin ve bunlara ilâveten oy kullanan 
bağımsız milletvekillerinin milletten almış olduğu 
% 50'nin üzerindeki oy potansiyeline dayanır. Yok
sa, dört siyasî partinin anlaşarak böyle bir Hükü
met kurması mücerret güvensizlik sebebi sayıla
maz. Zaten bu önergenin içinde iki veya daha fazla 
sayıda partinin birleşerek ortak bir hükümet kurma
sı ifadesine yer verildi ve bu normal karşılandığı 
halde, şimdi neden bu paralelde bir hükümet kurul
muş olduğu halde bu hükümet anormal bulunuyor? 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü konuş
ması sırasında, Hükümetin güvencesiz bir durumda 
bulunduğunu deliılendirirken; «Biz iki parti bu işi yü
rütemedik, siz dört parti nasıl yürüteceksiniz?» di
yor. Güvensizlik buradan geliyorsa, şunu ifade et
mek lâzım; iki partinin yürütememiş olması, o parti
lerden bir tanesinin seçim sevdasına kapılmış olması, 
hizmeti bir kenara itmiş olması yüzündendir, Hükü-
kümeti bırakıp kaçması yüzündendir. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — O senin Bakanlığına da 
oldu ya. 

BAŞKAN — Ama âdet haline getiriyorsunuz, ol
muyor. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Önergenin üçün
cü mesnedi çözüm bekleyen âcil sorunların askıda 
bırakılmamasıdır ki; bu mesnet aslında bir erken se
çim kampanyasının değil, olsa olsa bir hizmet fikri
yatının mesnedi olabilir. Nitekim de öyle olmuştur. 
Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanının da artık âcil sorunları göğüsleyecek güçlü 
hükümetlerin bu Parlamentodan (Evet, sık sık töhmet 
altında tuttuğu bu Parlamentodan) çıkabileceğine dair 
kanaatleri gelişmeye başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, Cumhu
riyet Halk Partisinin erken seçim önergesinde derpiş 
ettiği her üç sebep de bugün için geeçrliliğini ve mu-
teberiyetini kaybetmiştir. Onun için reddi gerekir. 

Bilindiği gibi biz, Millî Selâmet Partisi olarak er
ken seçim konusunda öteden beri açık bir tutum içe
risindeyiz; erken seçime karşıyız. Bu karşı oluşun se
beplerini müteaddit vesilelerle daha önce belirtmiş
tik. Bugün yine tekrarlamak mecburiyetiyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Biz bu Parlâmento içinden bir hizmet Hükümeti 
çıkacağına daima inandık. Aylarca bu inancımızı umu
mî efkâra duyurduk, tekrarladık ve bugün bu inancı
mızın zaferini de gördük. Erken seçime karşı oluşu
muzu öteden beri birkaç sebepte toplamaktayız. 

1. Güçlü bir demokratik düzende seçimin nor
mal zamanlarda yapılması lâzımdır. Buna alışma
mız gerekir. Anayasamızın 69 ncu maddesi, seçim
lerin 4 senede bir yapılacağını öngörmüştür. Her se
çim hevesine böyle yollar açılırsa, millette seçimin 
istikrar getireceği ümidi kalmaz. Bunun için erken se
çime karşıyız. 

2. Nispî seçim sisteminin, çok defa tabiî neti
cesi olarak ortaya çıkan koalisyon hükümetlerine ve 
bu hükümetlerin kurulması için partilerarası iyi ni
yet temaslarının geliştirilmesine alışmamız lâzım
dır. Onun için erken seçime karşıyız. 

3. Ülkemizin dış siyasî şartları kritiktir. Anaya
samızın 74 ncü maddesinde derpiş olunan, seçimlerin 
ertelenmesi sebebi aynen varittir. Kıbrıs konusu ne
zaketini muhafaza etmekte; üstelik Yunanistan'ın 
12 Adaya yığınak yapmakta olduğu resmî makam
larca da teyit edilmiş bulunmaktadır. Millî birlik ve 
beraberlik ruhuna son derece ihtiyacımız olduğu böy
le bir zamanda seçim ortamına girmek, siyasî ve 
fikrî ayrılıkların gönül ayrılıklarına varmasını tev
lit edecek, netice itibariyle millî birlik ve beraberlik 
ruhumuz sarsılacak, bu ise varit ve vürudu muhte
mel tehlikeleri çok vahim bir duruma sokabilecek
tir. Milletimizin ve ülkemizin bütünlüğünü temin için 
erken seçime karşıyız. 

4. Yıllardan beri devam edegelen buhranlar ge
rek özel, gerek kamu sektöründe ekonomimizi ve ya
tırımlarımızı felce uğratmıştır. Hiç gerek yokken er
ken seçim hevesiyle suni bir buhran çıkarılması, 
milletin devamlı, seçim tansiyonu altında tutulması, 
ekonomik açıdan yeni ve ağır kayıplara müncer ola
cağından erken seçime karşıyız. 

5. Halkımız bugün sayılamayacak kadar çok 
dert ve meselelerle karşı karşıyadır. Bilhassa dar ge
lirli memur, işçi, emekliler ve orta halli vatandaşla
rımız pahalılığın baskısı altında inlemektedir. Vatan
daş çoğunluğu geçim derdinde iken, bizim seçim sev-



M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

dasına düşmemiz, akıl ve mantıkla kabili izah ola
maz. Onun için erken seçime karşıyız. 

Tek cümle ile, vatandaşın karşısına hizmet yap
mış olmanın vicdan huzuru içinde gidebilmek için 
erken seçime karşıyız, tşte Millî Selâmet Partisi Gru-
pu olarak, Sayın Ecevit ve 184 arkadaşı tarafından 
verilmiş bulunan erken seçim önergesi aleyhinde ve 
Anayasa Komisyonunun bu önergeyi reddeden ka
rarı lehinde oy kullanacağımızı ifade eder, Yüce Mec
lisi saygılarımla selâmlarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Davut Aksu?.. Yok mu efendim? 

Sayın Mustafa Asri Ünsür. Buyurun Sayın Un
sur. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Seçimlerin müddetinden evvel yenilenmesi için 
Cumhuriyet Halk Partililer tarafından verilmiş olan 
teklif üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi 
saygıyle selâmlarım. 

Bu seçimlerin yenilenmesi meselesi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Ekim 1973 tarihinde Miliyetçi Parti
ler Topluluğuna oy veren vatandaşların ayrı ayrı 
partilerdeki isimlerle milletvekili çıkararak Parlamen
toya göndermesinden sonra, Cumhuriyet Halk Par
tisi kendi başına, tek başına iktidar olabilmek için 
bir seçim mücadelesinden gelmiş olan parlamenterleri 
huzursuz kılabilmek için, hemen seçim formülünü or
taya atmıştır. Bundan gaye şudur : 

Vermiş olduğu seçim mücadelesinden, henüz köy
den gelmiş, olan tozunu silmeden tekrar miletvekil-
lerini seçime itmek ve bunu göze alamıyor ise, gide
cek mecali kalmamışsa, bu milletvekillerini sola çek
mek ve baskı altında tutarak bir sol iktidarı oluştur
mak için atılmış bir oyun teklifiydi bu. O tarihten 
sonra Milî Selâmet Partisiyle yapmış olduğu koalis
yon ve Hükümet Protokolünde bu Hükümetin 4 yıl 
ve nice yıllar Parlamentoya ve memlekete hizmet ede
ceğini bu kürsüden zabıtlara tescil ettirmiştir; yani 
kendisi iktidar olursa seçim yok, kendisi iktidar ol
mazsa Hükümet kurdurmamak için ne lazımsa onu 
yapacak ve her gün değişik ve çeşitli teklifler ileri sür
mek suretiyle memleketi, devlet yönetimini işlemez 
hale getirmek ve vatandaşı kamu yönetiminden bez
dirme çarelerini aramıştır. N 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı bakınız ne diyor: (Bu, Parlamentonun ta
mamı için söyledi sonra sözlerini tevil etti, değiştir
di) «Toplumun 10 yıl gerisindedir.» Sonunu da 
toplumun 10 yıl gerisinde diye ilân ettiği parlamen
terler için vermiş olduğu başka bir beyanatında, bu 
gerici arkadaşlar, solu iktidar yapmak isterlerse, sola 
olanak tanırlarsa, sol bir iktidar kurma için benim 
partime transfer olurlarsa, ben erken seçimden vaz
geçerim diyor. Şimdi onun beyanatını aynen bura
dan okuyorum : 

«Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol 
programını sağlayabileceğini kabul edenler, Parla
mento içinde Cumhuriyet Halk Partisine yeterince 
güç katarlarsa, elbette daha güçlü ve sürekli bir hü-, 
küm et kurma olanağı da bulunabilir.» 

Şimdi demek ki, erken seçim için atılmış olan 
teklifler, samimî teklifler değildir; Parlamentoda, 
parlamenterlerde ve memlekette bir terör havası ya
ratmak içindir. 

Yine aynı beyanatında kurulmuş olan Hükümeti 
daha başlangıçta suçlamaya yöneliyor. 

Önce üniversitelerde, yüksek okullarda sonra 
Anadolu'nun birçok köşelerinde kardeş kavgaları, 
mezhep kavgaları kışkırtılmaya başlandı, kan dökül
meye başlandı. Şimdi mezhep kavgaları Türkiye 
J3üyük Millet Meclisinde zabıtlara tescil ettiren kim
dir? «Hasan'la Hüseyin'i .1300 sene evvel sizler öl-
dürttünüz» diye Milliyetçi Cepheye hücum eden, siz
lersiniz, sizsiniz. Siz değil misiniz bu memlekette 
kardeş kavgası çıkaran?.. (C. H. P. sıralarından «Siz
siniz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, konuyla ilgili konuş
manızı rica ediyorum.. Sayın Ünsür, konuyla ilgili 
olanları efendim... Müdahale etmeyin efendim, ben 
kendisini ikaz ediyorum, rica ederim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Mem
leketi, Doğu, Güney - Doğu diye Doğu'nun kendi 
partilerin dışındaki asil evlâtlarını kendi kanatlarına 
çekmek isteyen, Doğu - Batı ayırımı yapmak isteyen 
yine sizlersiniz. 

Üniversitelerde ve yüksekokullarda kargaşalığın 
devam etmesi için 12 Marttan sonra Cemiyetler Ka
nununda, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda, 
Devletin üniversitelerini işler hale getirebilmek için 
çıkarılmış olan yasaları Anayasa Mahkemesinde ip
tal ettirip bu memleketin gençliğini kanunsuz başıboş 
hareketlere teşvik eden yine Cumhuriyet Halk Parti
sidir. 
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M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, konu ile ilgili olarak 
konuşmanızı yapınız lütfen. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ne alâkası var 
Sayın Başkan? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, her halde okumadınız. Bu beyanat se
çimle ilgilidir. 

BAŞKAN — Efendim, dışardaki. beaynatı ben 
burada nazara alamam. Rica ediyorum, konu ile 
ilgili olarak devam buyurunuz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Siz de okuyanlardan
sınız. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Yine, 
Parlamentonun haysiyetiyle oynayıp, «Hükümeti dü
şürmek için sekiz tane kumar borcu olmayan kimse 
lâzım» diyen yine Sayın Ecevit'tir. (C. H. P. sırala
rından gürültüler, «Yalan mı?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, rica ediyorum. Konu
nun dışına çıkıyorsunuz. Sözünüzü kesmeye mecbur 
kalırım efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Konu
nun içindeyim ben. Müsaade buyurun da konuşma
mı ben tayin edeyim. 

BAŞKAN — Siz tâyin etmezsiniz Sayın Ünsür, 
ben takip ederek sizi ikaz ederim efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Siz 
konuşun öyle ise burada. 

BAŞKAN — O nasıl söz Sayın Ünsür? Başkana 
saygılı olunuz ve konu içinde kalınız rica ediyorum. 

OĞUZ SÖĞÜTLÜ (Kahraman Maraş) — Bu 
üçüncü hakareti Sayın Başkan (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, vazifemi zorlaş-
tırmayın efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Şim
di, Sayın Ecevit'in bu sözlerine karşı şu teklifi ileri 
sürüyorum: Eğer, bu mevcut Hükümet kanadının 
dışında Milliyetçi Cepheyi bu memlekette ilelebet 
ayakta tutacak, tapusu olan, nikâhı olan, Allahı olan, 
vatansever milletvekillerini bu Milliyetçi Cepheye ben 
davet ediyorum. Buyursunlar.... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler, ayağa kalkmalar) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Nikâhın ne 
olduğunu bilyor musun sen? 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Terbiyesiz he
rif, hayasız adam. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun 
lütfen, oturun efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Şimdi, 
devam ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ünsür bir 
dakika. 

Sayın Tabak, Sayın Çıtırık oturun efendim. Fik
rini söylüyor rica ederim efendim. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve kürsüye yü
rümeler.) 

Efendim, müsaade edin... Müsaade edin de vazi
femi yapayım efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Aşağılık he
rif!... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Evvelâ lâfını geri al
sın. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Allahsız!... Ki
tapsız!.. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Geri alsın 
sözünü. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Namussuz, 
Allahsız... Nikâhsız sensin. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, tespit edebildiğime gö
re, konuşmanızın arasında bir «Nikâhı olan» sözü 
geçti. Sözünüzü lütfen geri alın efendim. Geri alın 
efendim. (C. H. P. ve D. P. sıralarından kürsüye yü
rümeler, gürültüler ve kürsüye vurmalar.) 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Sayın 
Başkan, tavzih edeceğim. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — «Allahsız» di
yemez efendim. 

BAŞKAN — Efendim işlem yapıyorum, müsade 
buyurun. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurmazsanız muamele 
yapamam. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Allahsız, ni
kâhsız, tapusuz, haysiyetsiz sensin. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler... (Şiddetli gürültü
ler) 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Tav
zih ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. İdareci 
Üyeler rica ediyorum. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Niye 
üstünüze alıyorsunuz? Siz de yapıyorsunuz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — O nasıl lâf. 
. REMZİ ÖZEN (İzmir) — Allahsız sensin. (Gü-

I rültüler) 
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BAŞKAN — Grup yöneticileri, vazife yapaca
ğım. Müsaade buyurun. (Şiddetli gürültüler.) 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sözünü geri 
al. (C. H. P. sıralarından, «Sözünü geri alsın» ses
leri) 

BAŞKAN — Fırsat bırakmıyorsunuz. Rica ede
rim efendim oturun. Oturun... (Gürültüler) 

Sayın Ünsür, Sayın Ünsür, bana bakınız lütfen, 
size hitap ediyorum... 

MUSTAFA ASRt ÜNSÜR (Devamla) — Onlar 
da benimle böyle konuşmasınlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Size hitap ediyorum, bana bakınız... 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — «Allahsız» sö

zü geri al aşağılık herif. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hangi milli

yetçisin ulan sen? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, çığırından çıkar
mayın müzakereyi lütfen, oturun. Oturun efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Senin ananı 
(Gürültüler) pezevenk. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muamele yapıyorum efendim otu
run. Rica ediyorum efendim, oturunuz. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Puşt herif. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, oturun efen

dim. 
Sayın Ünsür.... 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ulan, miliyetçi-

liği kim kaybetti ki sen buldun? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun. 
Sayın Ünsür, konuşmanız arasında, yanlış tespit 

etmemiş isem, bir «Nikâh» sözü geçti. Bu sözünüzü 
yanlış tespit etmedi isem, lütfen ve derhal geri alı
nız. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ne nikâhı ya
hu? 50 tane söz geçti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Dikmen. 
Rica ediyorum, Sayın Dikmen oturunuz efendim. 

İşlem yapıyorum efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allahsız, na
mussuzun başısın sen. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Ulan 

sensin, namussuz... 
BAŞKAN — Oturun, oturun efendim. (Gürültü

ler) 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sen hatibe 

söyle onu. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tabak, ben müdahale 
ettim efendim, oturun. (Gürültüler) Yerinize otu
run, Sayın İdareci Üyeler rica ediyorum, yardımcı 
olun. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allahsız, ni
kâhsız, namussuz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, oturun efendim. Sa
yın İdareci Üyeler, sayın Grup Yöneticileri, yardımcı 
olun lütfen. Rica ediyorum efendim, müsade buyu
runuz efendim. (Başkanın çanı çalması) Celseyi ta
til etmeye mecbur kalacağım. Rica ediyorum efen
dim, oturunuz. Tavzih ettireceğim, geri aldıraca
ğım, rica ediyorum efendim, lütfen oturunuz. (Gü
rültüler) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Orospu çocuğu. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Oros

pu çocuğu sensin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim oturunuz da muamele ya

payım. Sayın Ünsür, rica ediyorum efendim. Biran 
evvel yapınız tavzihinizi, geri alınız. 

MUSTAFA ASRt ÜNSÜR (Devamla) — Ala
cağım efendim, müsade etmiyorlar ki. 

BAŞKAN — Söyleyiniz. Benim söylediğim hu
susta beyanda bulunun Sayın Ünsür. (Gürültüler) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Puşt herif. 
BAŞKAN — Sayın Erverdi rica ediyorum efen

dim, oturun, asabınıza hâkim olun efendim. Her şe
yin çaresi vardır, oturunuz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Orospu çocuğu. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Son

ra... 
BAŞKAN — Sayın Ünsür, beyan ediniz, beyan 

ediniz efendim. (Gürültüler) 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Oturt

tur, oturttur ondan sonra. 
BAŞKAN — Beyan ediniz efendim. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Orospu çocuğu. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Oros

pu çocuğu sensin. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Aykul, size 

bir ihtar veriyorum. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri... (Gürültüler) 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Namussuz, 

hâlâ konuşuyorsun. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sözünü geri 

alsın Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, söyledim müsaade buyu
run, oturun. Lütfen oturun. (Gürültüler) 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Devamla) — Şim
di, bu sözümü, müsaade buyurun, bir hata yapmış
sam geri alabilirim, müsaade buyurun. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ne hatası ulan, 
ne hatası. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ulan, ba
na baksana, senin Allanın var mı? 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sen milliyetçi ola
mazsın. (C. H. P. ve D. P. sıralarından kürsüye doğ
ru yürümeler ve şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, bu sözü sarf ettinizse, 
derhal geri alınız. Rica ediyorum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — (Kürsünün 
önüne gelerek) Böylesi Milliyetçi Cephenin , 
(Gürültüler) ebenin (Gürültüler) 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Ko
münist rejimlerde. (C. H. P. sıralarından kürsüye 
doğru yürümeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, Sayın Ünsür, bana 
bakınız. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Sözü
mü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bana bakınız Sayın Ün
sür. (C. H. P. ve D. P. sıralarından kürsüye doğru 
yürümeler ve kürsünün önünde toplanmalar) 

Sayın Ünsür... 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Geri 

alıyorum. (C. H. P. ve D. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, kürsüye vurmalar) 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ulan ba
na bak, senin Allahın var mı? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Var. 
Sözümü geri aldım. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. (Gü

rültüler) 
Sayın Ünsür, bana dönünüz. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Senin Allahın 

var mı ulan? 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Var. 
Sözümü geri aldım. (C. H. P. ve D. P. sırala

rından şiddetli gürültüler, Başkanın çana vurması) 
BAŞKAN — Celseyi tatil edeceğim arkadaşlar, 

rica ediyorum. Müsaade edin, hatiple beni bir kar
şı karşıya bırakın. (Başkanın çana vurması ve gü
rültüler) 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Geri 
aldım efendim sözümü. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Böyle Milli
yetçi Cephenin 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Allahsız, 
pezevenk.... Bana bak, in aşağı. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Ebenin 
(Gürültüler) Ulan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim yerinize oturunuz. 
Sayın Ünsür, bana bakın efendim. (Gürültüler) 

Sayın Ünsür, Sayın Ünsür.... Hatip, bana bakın; ri
ca ediyorum efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Geri 
aldım. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü geri aldığınızı 
alenen beyan edin. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Sözü
mü geri aldım sayın arkadaşlarım. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Tuh, Allah be
lânı versin. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Tuh 
sana. Senin Allah belânı versin, senin. 

BAŞKAN — Sayın Tabak, oturunuz efendim. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bana bak. 

İn aşağıya sana Allahın kaç olduğunu gösteririm. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, rica ediyorum, 

efendim. (Gürültüler) 
İdareci üyeler, rica ediyorum efendim. (Gürültü

ler) 
Sayın üyeler, rica ederim oturunuz, sözünü geri 

aldı efendim, mesele kalmadı, oturunuz. (C. H. P. 
sıralarından «Senin Allahın, nikâhın, var mı»? ses
leri) 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Senin av
radını (Gürültüler) 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) -^ Ben 
de senin nikâhlının... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ederim oturunuz. 
Sözünü geri aldı efendim, mesele kalmadı, oturunuz. 
Celseyi tatil etmeye mecbur kalacağım, insaf ediniz 
efendim, oturunuz. (Gürültüler) 

Bitiriniz sözünüzü Sayın Ünsür, süreniz doldu 
efendim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bana bak; 
aşağı in, sana Allahın kaç olduğunu gösteririm. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, rica ediyorum, otu
runuz lütfen. Sayın Kılıçoğlu rica ediyorum oturu
nuz lütfen efendim. (Gürültüler) İdareci üyeler lüt
fediniz efendim, rica ederim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allahsız, ni
kâhsız diyor. 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen oturunuz efendim, 
sakin olunuz, 

Bitiriniz sözünüzü Sayın Ünsür, müddetiniz dol
du efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayeseri) — Sa
yın Başkan, böyle adamı kürsüden indirmek lâzım. 

BAŞKAN — Müddeti doldu efendim. 
MUSTAFA ASRI ÜNSÜR (Devamla) —• Şim

di, size Almanya'da.. (C. H. P. sıralarından «İn aşa
ğı» sesleri, şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Efendim müsade edin. (Gürültüler) 
MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Devamla) — ... Al

manya'da komünistlerin Sayın Ecevit'i nasıl karşıla
dıklarını anlatacağım. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, kürsüye yürümeler) 

BAŞKAN — Beni duymuyor musunuz, oturunuz 
efendim. 

Sayın Ünsür, son sözünüzü ve cümlenizi söyleyi
niz ve kürsüyü terk ediniz. Rica ediyorum, son 
sözünüzü Sayın Ünsür, rica ediyorum. 

MUSTAFA ASRt ÜNSÜR (Devamla) — Söy
leyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, son sözünüzü söyleyin. 
MUSTAFA ASRt ÜNSÜR (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım; konuşmamı yanlış değerlendirdi
niz arkasını beklemeden. Ben sizin hiç birinizi kötü 
şeyle kasdetmedim. Yalnız, komünist rejimlerde 
tapu yoktur, nikâh yoktur, Allah yoktur. (C. H. P. 
ve D. P. sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar, 
kürsüye yürümeler) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ne demek yanlış? Ni
kâhsız da, Allahsız da komüniste de, anarşist de 
sensin. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Allahsız 
pezevenk, bana bak, in aşağı. (Gürültüler) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Allah belânı 
versin. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, sözünüzü kestim efen
dim, buyurun. Sayın Ünsür, sözünüzü kestim, bu
yurun efendim. Sayın Ünsür sözünüzü kestim, bu
yurun efendim. (Başkan tarafından hatibin mikrofo
nu kaptıldı) (C. H. P. ve D. P. sıralarından kürsüye 
yürümeler, şiddetli gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — İn aşağı, 
oradan defol. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir)) — Senin Al-
lahın yok. 

17 . 4 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ediyorum 
oturun. (Başkanın çana vurması) 

Hatibin sözünü kestim efendim, buyurun oturun. 
Sayın Ünsür, buyurunuz yerinize efendim. Buyu

runuz. Rica ediyorum efendim, oturunuz. Sayın 
Ünsür oturunuz yerinize efendim. (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından gürültüler, kürsü önünde toplanmalar) 

Sakin olun efendim, lütfediniz, oturunuz. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Allahsız da sen

sin, nikâhsız da sensin. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Komünist 

rejimdeki gibi nasıl dersin? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Utanma duygu

sunu yitirmiş. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Kendisi de ka

ra, yüzü de kara. 
BAŞKAN — Sayın Çakmur, oturun efendim. 

Rica ediyorum, İdareci arkadaşlardan, lütfediniz, çok 
rica ediyorum. 

Sayın Ünsür, oturunuz efendim. Sözünüzü kes
tim. Bir harf söylemeniz mümkün değil efendim. 
(C. H. P. ve D. P. sıralarından «İn aşağı yuh» ses
leri, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturun 
efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — İn aşağıya, es
sek oğlu eşek. 

BAŞKAN — Başkan gerekli işlemi yaptı, oturu
nuz Sayın Tabak. Oturunuz efendim, rica ediyo
rum, buyurunuz oturunuz efendim. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Eşek oğlu eşek. 
BAŞKAN — Sayın Tabak, oturunuz efendim. 

(Gürültüler) 
Sayın Uğur, rica ediyorum efendim, yardımcı 

olunuz. Lütfen. (Başkanın tokmağa vurması) Otu
runuz lütfen. Sakin olunuz efendim. Lütfen oturu
nuz. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Yuh sana, eşek 
oğlu eşek. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, seçim
lerin yenilenmesine ilişkin önergesiyle Anayasa Ko
misyonu raporu üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı tartışma
lar) 
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Lütfen oturunuz, Sayın Çilesiz, rica ediyorum 
efendim. Sayın arkadaşlarım, Sayın Kara, rica edi
yorum efendim, lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, bundan da.ha mühim bir 
konu olmaz. Bir Meclis, seçimin yenilenmesine ve
ya yenilenmemesine dair karar verecek, rica ediyo
rum efendim sakin olalım; lütfediniz Başkana yar
dımcı olunuz. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Biraz evvel 

hatibin söylediği sözler, sadece gürültüyle kapandı 
bitti mi? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oylamaya 
geçiyorum, geçtim efendim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Lütfen so
runuz... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müsaade 
buyurun. Sözünü geri aldırdım Sayın Kılıçoğlu, rica 
ediyorum. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Nikâhı var 
mı, Allah'ı var mı, tapusu var mı? Lütfen sorunuz. 

BAŞKAN — Siz böyle bir sualin sorulacağına 
şahsen kani misiniz? Rica ediyorum, lütfen oturu
nuz, Sayın Kılıçoğlu rica ederim. 

Şimdi, Komisyon raporunu Yüce Heyetin oyla
rına sunacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Zil çalalım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çalıyorum efendim, çalıyorum efen
dim, rica ederim. Müsaade edin de selâmetle, rahat
lıkla ve hiç bir tereddüte meydan vermeyecek tarzda 
muamele yapalım efendim. 

Komisyon raporu, Sayın Ecevit ve arkadaşlarının 
önergesinin aleyhine, önergenin reddi yolundadır. 
Önergenin reddine dair Komisyon raporunun kabulü, 
önergenin reddi mahiyetinde olacaktır. Komisyon 
raporunun, redde dair Komisyon raporunun reddedil
mesi seçimlere karar verilme manasına olacaktır. 

Konu açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın ne 
şekilde yapılacağı hususunda Yüce Kurulun onayını 
alacağım. En aykırı durum olarak 115 nci maddeye 
göre, ad okunmak suretiyle açık oylamanın yapıl
ması hususu vardır. 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Sanıyorum tereddütü mucip bir husus kalmamış
tır. 

Oylamaya Adana ilinden isim okumak suretiyle 
başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon raporunun, red
de dair raporun lehinde olanlar «kabul», aleyhinde 
olanlar «ret», çekinser olanlar «çekinser» diyerek 
yerlerinden isimleri okunduğunda oylarını bildirecek
lerdir. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, tasnif sonucu alınıncaya 

kadar Birleşimin devamı hususunu Yüce Heyetinizin 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, oylama sonucunu arz edi
yorum : 

378 iştirak ile, 1 çekinser, 172 ret oyuna karşı, 
205 oyla Anayasa Komisyonu raporu kabul edilmiş, 
bu suretle seçim önergesi reddolunmuştur. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere; 
22 . 4 . 1975 günü öğleden sonra ile 23 . 4 . 1975 
Çarşamba günü resmî tatil olması nedeniyle 
24 . 4 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

r«*.*n 

— 518 — 



M. Meclisi B : 68 17 . 4 . 1975 O : 1 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkada şanın, seçimlerin yenilenmesine ilişkin 
Danışma Kurulu görüşü ve Anayasa Komisyonu raporuna verilen oylarm sonucu 

önergesi ile 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim. Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mîr Bahattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Aktmumcu 
Orhan Alp 
Oğnzhan Asiltürfc 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
I. Hakkı Ketenoğlu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurraihiım Erdem 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 378 

Kabul edenler : 205 
Reddeden : 172 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 68 

Açık üyelMer : 4 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Behniç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemail Alver 
İlhan Aytelkin 
Cihat Bilıgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı , 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
; Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan | 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğkı 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
HaJliit Kahraman 
Mahmut Kepoâu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Velıi Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gııyasettin Karaca 
Korkut özal 
Zdkcâi Yaylalı 
İsmail Halkikı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

İmam Hüseyin încioğkı 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Ertamen 
M. Emin Turgutaip 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramıoğlu 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankııt 
Hüseyin Özdemir 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Âdil Demir 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Biahrd Dağdaş 
Nûomettiın Erbaikan 
KemMeıttiin Gökakın 
Mustafa Kubilay îaner 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Â-hm'et Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuaccl 

MARDİN 
Fehim Adak 
Seyfi Güuestan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Meamet Sab'i Dörtkol 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönü] 
Kema'l Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
ismail Müftüoğlıı 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SİİRT, 
îdris Arıkan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 

[Reddedenler 

Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon. 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet T^.vfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Abdülüserdm Doğru 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Mehdli Kesiklin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhaoı Feyzdoğlu 
Selçufk îmamopu 
Hayrettin Nakiilboğflu 
Kâmlil özsanyıtldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Şevket Kazan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
Ilter Çubukçu 
Battal Koksal 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammeır Alıcı 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa Imiırzalıoğlu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayına 
Kâimdi Kınlkoğlıu 

Fertiha Fatma öztürk 
önder Sav 
Ilyas Seçjkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelik 
Faıiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

Vahit Bozatla 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ndlhan llgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzuldalh Değerli 
Ali Şevkli Er^k 

TRABZON 
Ömer Çafloroğlu 
Lütfi Köktaş 
Melhmet özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucaîk 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Künyas Kartal 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Alkın 
Onhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeka Okur 

AYDIN 
Isa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 
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BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hüseynim Er çelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoad llslkenderoğkı 
Bahattin Karakoç 
Mahtamît Uıyanıik 

EDİRNE 
ilhan Işıla 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atâlâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Mısrat Kâhyaoğlu 
Ayşe AM{ye Kötksail 
Nüyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmöt özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğdu 
Hasan Vamik Tekin 
Orhan Yıilnraz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY 
SaJbri İnce 

Melhmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmeti Baloğlu 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Afkkiray 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğîü 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özfbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Ühami Sancar 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmıır 
Süleyman Genç 
Coşjkun Karagözoğhı 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neeear Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Kemali Ökyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vıeıcdi Uhan 
Sabri Tı#k 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut AfcaHm 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aiksoy 
Sadt Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Alkdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylaeı 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfkbudak 
Faıruik Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Alı Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
İl yas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakd Cartı 
Mehmeıt Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfiık Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Dusralkoğılu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
tsmaffi Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantüı k 
Âdil Aid Oinel 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedliım Korkmaz 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoi 
Bülenlt Eeevit 
Cahit Karakaş 
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[Çekinser] 

KARS 
Yasin Bozfkumt 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
tbrahinı Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
ibrahim Elmalı 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 1 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Necdet Evliyagifl. 
ibrahim Saffet Omay 
Cevait önder 
Salbalhattıin Selek 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Kemali Zıya öztürk 
ismet Sezgin 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu i 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

ERZURUM 
Rasıim Oinisli 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğılu 
Orhan Tokuz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Nâzım Baş 

İSTANBUL 
Necdet Ökmen 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
Meihmet Emin Sungur 

[Açık ü% 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

t Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Mehmet özdal 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 
M. Neoatfi. Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 

1 Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

j MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

ORDU 
1 Ata Bodur 

leliklerj 

1 
1 
1 
1 

Mehmet Said Erbil (1.) 
Senai Yazıcı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Hilmi Türkmen 

SÎÎRT 
Aibdülkerim 7Mûn 

StVAS 
N. Nazif Arsılaın 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
AK Kurt 

URFA 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
AM Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Sadık Telkin Müftüoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 NCÎ BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1973 malî yılı Kesinhesap cetveli ve 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/24) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 10.4.1975) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

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 ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ^ 
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ

RÜLMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın îlân 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) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü 
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve' 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci .Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık Ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 



- a -
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

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 Ilçia'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. - - istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

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

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

7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 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) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(•*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir* 
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23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de- | 
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

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

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkaîe nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hâîHkazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair . 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63} 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/79) 

, 41i — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

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

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

46. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

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

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

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

51. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 
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52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar 
dırn Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. M. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe 
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

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

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

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

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

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

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

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

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

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

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

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

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru Önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

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

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

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

92. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından'sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

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

6~ 
94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

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

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'.uı, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-. 
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ia meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba« 
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfki Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî. Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamamnda televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman vŞimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113. — Hatay Milletvekili A!i Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. -— Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

119. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

121. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

122. .— Muğia Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) -

123. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
iü ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TRT nin (kuruluş ve görev) yönetmeliğine 
ve tatbik şekline ilişkin Başbakandan sözlü soru öne' 
gesi. (6/184) (*) 

125. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mütlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

126. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim-
- yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so

ru önergesi. (6/179) 
127. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-

fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

128. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 

2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin ViJ nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşmm, 1475 sayılı iş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. 
1475 sayılı îş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
işler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — 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) 

6. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu izmir Üyesi Mümin Kırlı'nırı ve izmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanuniınun 46-52/3 maddesi 
doiayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — 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) 

8. — 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 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 x 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 noü 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, 3 1 . 8 . 1956 gün ve 683.1 saydı Or
man Kanununun 20. 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. 
Meclisi: 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) 

10. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27 .5 . 1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatüler 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) 

11. — 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) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

12. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 saydı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş-



tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

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

14. — 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) 

15. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
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) 

16. — 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) 

17. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (Ş. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

19. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkaıuiica Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

20. — 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 : 1.11.1974) 

X 21. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24. 3 .1975) 

X 22. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 23 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi:. 1 . 4 . 1975) 

X 25. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
184 arkadaşının, Seçimlerin yenilenmesine - ilişkin 
önergesi ile Danışma Kurulu görüşü ve Anayasa Ko
misyonu raporu. (4/39) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 4 . 1975) 
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MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 Q g | H C İ e k 

1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Burdur Mil
letvekili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 
401 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/140, 2 /213) 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/140, 2/213 
Karar No. : 40 

Adalet Komisyonu raporu 

5.2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

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 maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda müzâkeresi sırasında tasarının 1 nci mad
desi Komisyonumuzca geri alındığından, Adalet Komisyonu, Genel Kurulda verilmiş olan değişiklik önerge
leri imza sahiplerini de davet etmek suretiyle ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle yaptığı muza--
kereler sonunda; 

Komisyonumuz; Genel Kurulda görüşülmekte olan Adalet Komisyonunca daha evvel hazırlanmış bulunan 
401 nci maddenin ikinci fıkrasını birinci fıkra olarak almış ve bu fıkraya et, ekmek, un, süt, şeker, tuz, 
yağ, peynir, zeytin, sabun, odun, kömür ve her türlü yakıt gibi maddeler ilâve edilmiş; ayrıca fahiş fiyatla 
malın satılması da bu fıkra içine alınmıştır. Ayrıca bu fıkraya müsadere ve ticarethanenin kapatılması hükmü 
de ilâve edilmiştir. 

İkiden ziyade kişilerin veya kurulu bir şirketin faaliyeti sonucu suçun işlenmesi halini üçüncü fıkra ola< 
rak madde metnine almıştır. Evvelki metindeki birinci fıkra altıncı fıkra olarak yeni metinde düzenlenmişti^ 

Maddenin yeni tanzim edilen şeklinin gereği olarak diğer kanunların bu madde metnine aykırı hükümle
rinin uygulanamayacağı hususu maddeye yedinci fıkra olarak ilâve edilmiştir. 

.Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygiyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkam Başkanvekili 

Sinop İstanbul Adana Ankara 
Y. Oğuz A.. Dt öztunç O. Çıtırık M. Alıcı 

İstanbul 
C. Yavaş 

Nevşehir 
Muhalifim 

M. Z. Tekiner 

Kars 
Y. Bozkurt 

Niğde 
Ş. Y._ Arıbaş 

Kırklareli 
M. Atagün 

Siirt 
A. Car ti 

Muş 
T. t, Dikmen 

Urfa 
C. Paydaş 

Kars 
H. Yıldırım 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

/ Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ' 

Kanun tasarısı 

MADDE 1 — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştin 

«Madde 401. — Et, ekmek, ün, süt, şeker, tuz,- yağ, 
peynir, zeytin, sabun, odun, kömür ve her türlü ya
kıt gibi maddelerle kamu için gerekli olan ve fiyatı 
hükümetçe tespit ve ilân edilen erzak, eşya ve mad
delerin azalmasını yahut fiyatının artmasını temin 
maksadıyle satışa çıkarmayan, satışından kaçınan, kaçı
ran, saklayan veya satılmadığı halde satılmış gibi göste
ren veya fazla fiyatla satan kimse bir yıldan beş yıla 
kadar hapis 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezasıyle cezalandırılır ve suç konusu malın mü
saderesine ve ticarethanenin yedi günden bir aya ka
dar kapatılmasına karar verilir. 

Kamu için gerekli olan ve fiyatı Hükümetçe tes
pit ve ilân edilen erzak, eşya veya madde ile ilgili 
Hükümet bildirisine aykırı hareket eden veya resmî 
mercilere bu erzak, eşya veya madde ile ilgili olarak 
gerçeğe aykırı beyanda bulunan kimse hakkında fiil 
daha âğir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği tak
dirde birinci fıkradaki yazılı ceza ile cezalandırılır ve 

beyan dışı kalan erzak eşya veya maddenin müsade
resine karar verilir. 

Yukarı fıkralardaki fiiller ikiden ziyade kimse veya 
kurulu bir şirketin faaliyeti sonucu vuku bulursa fail
leri 2 yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 10 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyle cezalan
dırılır, 

Yukarı fıkralardaki fiiller için Türk Ceza Kanu
nunun 522 nci maddesi uygulanır, 

Suç konusu erzak, eşya ve maddenin satışına ve sa
tışın en yakın belediye veya ilgili kamu kuruluşunca 
yapılmasına hükümden önce hâkim veya mahkeme 
tarafından karar verilebilir. Satış bedeli dava sonu* 
na kadar muhafaza edilip mahkûmiyet halinde müsa^ 
deresine aksi halde iadesine karar verilir. \ 

Bir kimse yalan haber yaymak ve duyurmak ve
ya başka hile kullanmak suretiyle birinci fıkradaki er
zak, eşya veya maddelerin azalmasına veya fiyatının 
artmasına sebep olursa birinci fıkradaki yazılı ceza ile 
cezalandırılır, 

Diğer kanunların bu madde metnine aykırı hü
kümleri uygulanmaz, 

« • » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 70'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 I f < Q 
Topiant. :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I O ö 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1973 Malî 
Yılı Kesinhesap Cetveli ve Meclis Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu raporu (5 /24 ) 





NOT: 
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 Arkadaşının, Seçim
lerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ile Danışma Kurulu Görüşü 

ve Anayasa Komisyonu Raporu (4 /39) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 11 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4/39 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, Anayasanın 69 ncu madesine göre seçimlerin ye
nilenmesine ilişkin önergesi, İçtüzüğümüzün 93 ncü maddesi gereğince, Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü 

, de alınmak suretiyle ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

No. 1 26.11 . 1974 

DANIŞMA KURULU GÖRÜŞÜ 

Danışma Kurulu 26 . 11 . 1974 Salı günü saat 15.00'te toplanmış ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 
ve arkadaşları tarafından verilen, seçimlerin yenilenmesine dair 15 . 11 . 1974 tarihli önergeyi İçtüzüğün 93 
ncü maddesine göre inceleyerek partilerin görüşlerini aşağıdaki biçimde tespit etmiştir. 

Bilgilerine saygıyle sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

1. — Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili önergede bu yenilenmenin nedenleri açıklıkla belirtilmiştir. Bilebildiği
miz kadarryle A. P. ve D. P. Sayın Genel Başkanları da seçimlerin erken bir tarihe alınması gereğini belirt
mişlerdir. Şimdi Danışma Kurulunun bu önerge karşısında seçimlerin hangi tarihte yapılacağını İçtüzüğün 
93 ncü maddesine göre bir görüş olarak saptaması mümkündür ve yararlıdır. Ben şahsen bu yetki ile müceh
hez bulunmaktayım. 

Diğer sayın arkadaşlarım bu konuda bir görüş beyan etmezler ise önergenin böylece Anayasa Komisyo
nuna havalesi uygun olur. 

Saygılarımla. 

C. H. P. Meclis Grupu Görevlisi 
Turan Güneş 
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2. Erken seçimin sahibi biziz. 13 Ocak ve 14 Nisan 1974 tarihlerinde kamuoyuna açıkladığımız erken 
seçimle ilgili fikrimize imkân sağlayacağını gördüğümüz bu önergenin Anayasa Komisyonuna biran evvel 
havalesini istiyoruz. 

Saygılarımızla. * 
A. P. Meclis Grupu Başkanvekili 

Ali Naili Erdem 

3. Erken seçim teklifinin normal prosedürü içerisinde görüşülmek üzere Anayasa Komisyonuna intikali uy
gundur. 

Saygılarımla,, 
M. S. P. Meclis Grupu Başkanvekili 

Hasan Aks ay 

4. C. H. P. Milletvekilleri tarafından 15 . 11 . 1974 tarihinde verilen seçimlerin yenilenmesi ile ilgili 
önerge Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesine göre Anayasa Komisyonunda ele alınacaktır. 

Bu bakımdan konunun esası ile ilgili olarak Danışma Kurulunda bir görüş ortaya konulmasına imkân 
yoktur. 

Önerge sahiplerinin mensup olduğu grup, önergenin işleme konulması talebinde bulunduğuna göre, görüş
lerimizi ilgili komisyonda ve Genel Kurulda ifa.de etmek üzere normal işlemin yapılması gerektiği kanaatin
deyim. 

Saygılarımla. 
D. P. Meclis Grupu Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan 

5. Seçimlerin yenilenmesi ve seçim tarihinin tespiti için gerekli çoğunluk ancak C. H. P. ile bizim dışı
mızdaki partilerden birinin veya A. P., D. P., M. S. P.'nin anlaşması ile bulunabilir. 

Millet Meclisi çoğunluğunun vereceği her karar ve tespit edeceği tarih bizim için uygundur. 
Bu önergenin Anayasa Komisyonuna havalesini rica ederim. 
Saygılarımla, 

C. G. P. Meclis Grupu Başkanvekili 
Mehmet Altmışyedioğlu 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ BÜLENT ECEVİT VE 184 ARKADAŞININ ÖNERGESİ 

15 . 11 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

14 Ekim 1973 günü yapılan milletvekili genel seçimleri sonunda ortaya çıkan durum, Millet Meclisinde hiç
bir siyasî partinin tek başına hükümet kurabilmesi olanağını vermediği gibi; iki veya daha fazla sayıda parti
nin birleşerek ortak bir hükümet kurmaları da" sağlanamamıştır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal koşullar, temel konularda anlaşabilen si
yasî partilerin ortaklaşa güven verici bir hükümet kurmalarını; yahut bir siyasî partinin seçmenlerin tasvi
binden geçen programını tek başına uygulayabilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Çözüm bekleyen sorunları belli olmayan süreler için ertelemek ve askıda bırakmak mümkün değildir. 
Bu nedenlerle, T. C. Anayasasının 69 ncu maddesi uyarınca, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi için, 

önergemizin Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddecine göre işleme konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Zonguldak 
B. Ecevit 

Erzurum 
S. Erverdi 

Trabzon 
M. Arslantürk 

Sivas 
N. N. Arslan 

İstanbul 
B. Ersoy 

Kırklareli 
T. Akalın 

Adana 
H. Cerit 

Malatya 
C. Ünver 

Çorum 
C. Angın 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Edirne 
C. Sayın 

Adana 
E. Çevikçe 

Adana 
E. B. Tümer 

Afyon Karahisar 
S. Mutlu 

İstanbul 
0. Eyüboğlu 

Kocaeli 
T. Güneş 

İstanbul 
O. Birgit 

İstanbul 
A. Baştürk 

Ankara 
/. Seçkin 

Kars 
D. Ar aslı 

İstanbul 
V. Çalın 

Konya 
// . Keçeli 

Erzincan 
H. Çetinkaya 

Manisa 
M. Ok 

Konya 
M. Üstündağ 

Adana 
O. Çıtırık 

Adıyaman 
K. Tabak 

Afyon Karahisar 
Ş. Yüzbaşıoğlu 

istanbul 
N. Uğur 

Ordu 
F. Güley 

Kırşehir 
M. Aksoy 

Tokat 
/. H. Birler 

Adana 
M. Can 

Trabzon 
A. A. Cinel 

Balıkesir 
S. Usumi 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

izmir 
S. Genç 

Kars 
K. Okyay 

içel 
Ç. Yılmaz 

Adana 
/. Çubukçu 

Adıyaman 
R. Yıldırım 

Ağrı 
C. Erhan 
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Amasya 
H. Bütüner 

Ankara 
K. Ataman 

Ankara 
R. Kandemir 

• Ankara 
F. F. Öztürk 

Ankara 
Y. Z. Yağcı 

Antalya 
F. Özçelik 

Aydın 
İ. Ayhan 

Balıkesir 
0. Üretmen 

Bolu 
A. Özkök 

Bursa 
M. Emekli 

Çanakkale 
H. Sever 

Denizli 
H. Erçelik 

Diyarbakır 
B. Karakoç 

Elâzığ 
A. A t ilâ 

Eskişehir 
M. Kâhyaoğlu 

Gaziantep 
M. Güneş 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

Giresun 
0. Yılmaz 

Hatay 
S. İnce 

Hatay 
M. Yılman 
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Amasya 
V. Meşhur 

Ankara 
O. Ceran 

Ankara 
C. Kayra 

Ankara 
Ö. Sav 

Antalya 
D. Baykal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Aydın 
Ş. Koç 

Bilecik 
M. Ergül 

Burdur 
0. Aykul 

Bursa 
H: E. İşık 

Çorum 
E. Eken 

Denizli 
H. Oral 

Diyarbakır 
M. Uyanık 

Elâzığ 
A 0. Senemoglu 

Eskişehir 
A. A. Koksal 

Gaziantep 
/. Hortoğlu 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Gümüşhane 
E. Tuncer 

Hatay 
M. S. Reşa 

içel 
H. Baloğlu 

Ankara 
M. Alıcı 

Ankara 
M. İmirzalıoğlu 

Ankara 
/. S. Omay 

Ankara 
S. Selek 

Antalya 
Ö. Buyrukçu 

Artvin 
E. Ş. Erdem 

Balıkesir 
N. Cebe 

Bingöl 
H. C. Ezman 

Burdur 
A. Sanlı 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

Çorum 
K. Parlar 

Diyarbakır 
R. İskenderoğlu 

Edirne 
/. Işık 

Erzincan 
N. Karsu 

Eskişehir 
N. Önal 

Gaziantep 
M. Özmen 

Giresun 
H. V. Tekin 

Hakkâri 
M. İlcin 

Hatay 
M. Sönmez 

İçel 
0. Mavioğlu 
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îçel 
S. Şimşek 

istanbul 
N. Ökmen 

istanbul 
Af. K. Özeke 

istanbul 
Ş. Tok 

istanbul 
R. Ülker 

izmir 
K. Bengisu 

izmir 
Ç. Karagözoğlu 

izmir 
N. Türkcan 

Kars 
H. Yıldırım 

Kayseri 
T. D. Avşargil 

Kırşehir 
5. Şayiam 

Konya 
A. Kökbudak 

Malatya 
H. Deniz 

Manisa 
H. Zengin 

K. Maraş 
0.: Söğütlü 

Muğla 
A. DÖğerli 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Rize 
O. Yt Karaosmanoğlu 

Sakarya 
H, Uysal 

Samsun 
F„ Uysal 
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istanbul 

H. B. Akkıray 

istanbul 
A. N. Ölçen 

istanbul 
A. D. Öztunç 

istanbul 
A. Topuz 

istanbul 
H. Ülman 

izmir 
A. Coşkun 

izmir 
A. K. Önder 

izmir 
M.Türkmenoğlu 

Kastamonu 
V. İlhan 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kocaeli 
/. Akdoğan 

Kütahya 
A. H. Benli 

Malatya 
H. Gökçe 

K. Maraş 
/. Ağaoğlu 

Mardin 
N. Yılmaz 

Muş 
T. İ. Dikmen 

Ordu 
M. Eksi 

Rize 
S. Kumbasar 

Samsun 
F. Birer 

Samsun 
/. Yankutan 

istanbul 
A. Köksaloğlu 

istanbul 
/. özbay 

istanbul 
M. E. Sungur 

istanbul 
Af. Tüzün 

istanbul 
E. Unsal 

izmir 
Y. Çakmur 

izmir 
K Özen 

Kars 
D. Aksu 

Kastamonu 
S. Tığlı 

Kırklareli 
M. Dedeoğlu 

Konya 
/. Büyükyaylacı 

Malatya 
M. Delikaya 

Manisa 
V. Bakirli 

K. Maraş 
Af. Özdal 

Muğla 
H. Dere 

Nevşehir 
Af. Z. Tekiner 

Ordu 
Af. S. Erbil 

Sakarya 
K. Durukan 

Samsun 
/. Kılıç 

Siirt 
A. Cartı 
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Sinop 
Y. Oğuz 

Sivas 
E. Kangal 

Tokat 
H. Ulusoy 

Tunceli 
S. Yıldırım 

Urfa 
C. Paydaş 

Yozgat 
I. Çetin 

Zonguldak 
K. Anadol 

Sinop 
T. F. Ovet 

Tekirdağ 
Ö. Kahraman 

Trabzon 
H.'-K. Eyüboğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Uşak 
K. Özpak 

Yozgat 
N. Korkmaz 

Zonguldak 
C. Karakaş 
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Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
A. Kurt 

Tunceli 
N. Saltık 

Urfa 
N. Aksoy 

Uşak 
A. Yılmaz 

Zonguldak 
Z. Altınay 

Siirt 
A. Zil an 

Tokat 
C. Atılgan 
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Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. • 4/39 
Karar No. : 11 

1.4. 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak. Milletvekili Bülent Ecevit ve 184 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergesi Da
nışma Kurulunun görüşü de eklenerek Başkanlıkça 27 . 11 . 1974 tarih 4/39 esas No, ile bir karar veril
mek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonca yapılan görüşmeler sonunda mezkûr erken seçim önergesi; mesnedi olan «Parlamento 
içindeki iki veya daha fazla sayıda partinin birleşerek ortak bir Hükümet kuramamaları» hususu bugün 
teşekkül etmiş bulunan Koalisyon Hükümeti muvacehesinde ortadan kalkmış bulunduğu gerekçesiyle red
dedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Rize 

S. R. Saruhan 

Ankara 
/. H. Ketenoğlu 

Erzurum 
/. H. Yıldırım 

Kars 
Muhalifim. 
H. Yıldırım 

Mardin 
T. Oğuz 

(İmzada bulunamadı.) 

Sakarya 
N. L. İslâm 

Kâtip 
Burdur 

Muhalifim. 
A. Sanlı 

Çorum 
t. Tombuş 

(Oylamada bulunmadı) 

Gümüşhane 
M. 0. Akkoyunlu 

Kırşehir 
Muhalifim. 

. S. Şayiam 

Ordu 
K. Şensoy 

(İmzada bulunamadı.) 

Trabzon 
A. A. Cinel 

(İmzada bulunamadı.) 

Yozgat 
Muhalifim. 

N. Korkmaz 

Adana 
E. B. Tümer 

Diyarbakır 
M. Uyanık 

(İmzada bulunamadı.) 

İzmir 
Muhalifim. 
K. Bengisu 

Kütahya 
H. C. Erdemir 

Rize 
C. Yalçın 

Urfa 
A. Öncel 

(İmzada bulunamadı.) 
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