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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan, bakanların yurt dışı gezileri haldcında 26 
ncı Birleşimde gündem dışı bir konuşma yapan Çan
kırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'a cevap verdi. 

Bolu Milletvekili Abdi Özkök, Bolu orman köy
lülerinin durumları, 

Konya Milletvekili Şener Battal', Kore'de savaşan
ların 1985 sayılı Kanun nedeniyle ayrıcalıklı durum
larının düzeltilmesi, 

Siki Milletvekili tdris Arıkan da, İzmir'de ya
yınlanan bir gazetede Siirt halkı aleyhine yapılan ya
yınlar konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demircî'e 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bâkan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş okluğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, (6/364) ve 
(6/365) esas numaralı sözlü sorularım geri aldığına 
dair önergeleri okundu, geri verildikleri bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gösterilen 
adaylar seçildiler : 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti ara

sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ile (1/270) (S. Sayısı : 325), 

Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine oian borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 

Teklifler 
1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, Kır-

şeîıir ilinde Aşıkpaşa Üniversitesi açılmasına dair ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Temiz 
Hava Kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/22) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) (GÜNDEME) 

faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinde (2/516) 
(S. Sayısı : 292), birleşimin sonunda açıklanan oyla
ma sonuçlarına göre çoğunluğun bulunmadığı, oyia-
a^alarııı tekrarlanacağı bildirildi. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 6 ar
kadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan katıl
ma paylarının kaldırılması hakkında kanun teklifi
nin (2/9) (S. Sayısı : 331) 3 ncü maddesi üzerinde 
b\r süre görüşüldü, komisyonun talebi üzerine, mad
de, önergelerle birlikte komisyona verildi. 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak 
yardımlar hakkında kanun tasarısı (1/235) (S. Sayı
sı : 381), ilgili bakan ve komisyon yetkilisinin; 

Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı da (1/11) 
(S. Sayısı : 358) ilgili komisyon yetkilisinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşı
nın, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan mahallî 
Hare seçimlerinin 11 Aralık- 1977 tarihinde yapılması 
hakkında kanun teklifinin (2/696) (S. Sayısı : 415) 
"üınü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Açık oylamaların açıklanan sonuçlarına göre Ge
nci Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

5 Ocak 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.27'de son verildi. 

Başkrn Divan Üyesi 
Başkanvekili Ağrı 

Ahmet Çakmak Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Sağ-
Skk kurum ve kuruluşlarında tam süre çalışma esasla
rını düzenleyen yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/702) (S. 
Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) (GÜN
DEME) 

4. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

si Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

5 . 1 . 1977 Çarşamba 
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Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca Gündeme almma önergemi. (2/524) 
(S. Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) (GÜN
DEME) 

Yazılı Soru 
5, — Urfa Milletvekili Abdü&adir öncel'so, üni

versitelerde meydana gelen olaylarda haklarında di
siplin kovuşinmıası açılan öğrencilere ilişkin Millî Eği-

i tim Bakanından yazıla soru önergesi. (7/1602) 

>©-<s 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveklii Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — MüMet Meclisi Genel Kurulunun mı Bıdep-sn^m açıyorum. 

IIÎ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır» 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çöğunluğinauz vardsr, görüşmelere 
başbyomz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Gıda - Tarım ve Hayvacılık Bakanı Kor
kut Özal'ın, 27 nci Birleşimde, orman içi köylerin 
durumları ve OR - KÖY kredisiyle yapılan tavukçu
luğun meydana getirdiği sorunlar hakkında gündem 
dışı konuşan Bolu Milletvekili Abdi Özkök'e cevap ve
ren gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Dün yapılan gündem dışı bir konuş
maya cevap vermek üzere, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Balamı Sayın Korkut Özai, buyuran efendim, 

GIDA -. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem, Er.îşkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; dün barada ;avak-
çuluk ile ilgili sorunlar üzerinde gündem âişı bir ko
nuşma yapan Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün 
ortaya koyduğu hususlara cevap vermek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

önce şunu ifade etmek istiyorum ki, memleke
timizde tavukçuluk, özellikle son yıllarda, planlarda 

öngörülenden daka da hızh bir geSiş^e içindedir. 
İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde, 
Türkiye'deki tavukçulisk sanayiinde gdişme 'hızı % 11 
civarında olmuştur. Hakin Türkiye'de toplan» 125 
bin ton yumurta ve 130.' hm ton tavuk eli iiretiiknek-
tedir. Yapteğmiüz ça'ışjnalara göre, 4 ncü beş yıllık 
dönem sonunda Hürktye-ffin yaniKda ikeömi 280 bin 
tosa, tavuk eti üretini'i de 320 bin tona, yom yuka
rıda verdiğim rakamlamı 2.y5 misline uto^niş ola
caktır. 

Tavak ü r e t i m i n çok soranları vardîr. Bu sorun
lar, grilikçe Kiyök ve kespides bir snraryi halini 
alan ba 'kesimde sürekli olarak ÇÖSÜÎÎI istemektedir. 
S&ym nîliîetveMioian, Yı^Iea ille üg3i oia^-sk or
taya koyduğu hasas'arîn bazı gerçeklerini baıada 
Eiade etmek istiyorum. 

Daxuzüık temininde Türkiye'de bagün Miâ dışa-
nya bağlı bir yapı vardîr. Bugün Türkiye'de üretilen 
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yüksek verimli tavukların birinci jenerasyonları, yani 
anaçların anası dışarıdan ithal edilmektedir ve bun
dan sonra iki nesil Türkiye'de üretilerek üreticilere 
damızlık piliç dağıtılmaktadır. Bizim bütün gayre
timiz, bir yerde dışarıya bağlı olan bu sistemi, en geç 
1930('e kadar tamamen Türkiye'nin öz kaynaklarına 
dayala hale getirmektir. Bu bakımdan, 1980 yılında 
takriben 3 milyona varacak olan damızlık ihtiyacımızı 
karşılamak üzere, gerek özel, gerekse kamu teşeb
büsleri harekete geçmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki, 
bu faaliyetimiz olumlu neticelerini verdiği zaman, 
Türkûye'nım artık dışarıdan damızlık ithali ve buna 
dayalı olarak bazı sıkıntılara ve döviz kaybına gir
mesi durumu ortadan kalkmış olacaktır. 

Bu ara, tavuk eti üretimine yön veren tüketim 
talebi hızlı bir artış içindedir. DolayısıySe bazı yer
lerde ve bazı zamanlarda, damızlık talebindeki ar
tışla arzın kısıtlanması arasında, fiyatların karabor
saya kayma temayülü olduğu bir gerçektir. Bakanlı-
ğsmız bu mevzua da el almıştır ve büyük üreticileri, 
bu şekilde bir damızlık dağıtımında ve küçük üreü-
cilerimize piliç verilmesinde bir karaborsa durumu 
ve sorunu karşısında bırakmamaları için, gerekli uyar
malar yapılmıştır. 

Bu konuda kurmuş olduğumuz ve bütün ilgili 
kuruluşları içine alan Türkiye Millî Tavukçuluk Ko
mitesinde bu konular değerlendirilmiş ve Bakanlığı
mızca bu mevzuda yapılması gerekli bütün çalışmalar 
çerçevelenmiştir. Şunu burada ifade etmek istiyorum 
ki, bu sanayiin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için şart
lardan binincisi, küçük üreticilerimize, yani civciv alıp 
bunu tavuk haline getiren üreticilerimize belli bir fiyat 
gnrsmtû^mn, maliyet garantisinin ve pazarlama garan
tisinin verilmesi noktasında toplanmaktadır. Bakan
lığımız, bu garantilerin temini zımnında gerekli ted
birleri almıştır ve alacaktır. 

Civcivlerin üreticilere belli bir fiyatın yukarısın
da satılmaması için, ilgililer uyarılmıştır. Bu uyarıla
rımıza gerekli alâkayı göstermedikleri tespit edilen
ler hakkında elimizdeki yetkilerin tamamıyle gerekli 
işlemücre tevessül edilecektir ki, bunun için de bu 
g-bi hatalı davranışlarda ısrarlı olanlarm bir daha 
damızlık materyali dışarıdan ithallerinin önlenmesi 
gibi hususlar da bulanmaktadır. 

'İnanıyorum ki, bu tedbirleri sert bir şekilde uy
gulamaya mahal kalmadan, ilgililerin piyasada, arzu 
ettiğimiz istikran ve fiyat garantisini sağlayacakları 
bir ortam doğurulacakhr. 
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Hastalıklar konusunda bugün büyük tedbirler 
alınmıştır ve şükranla ifade ediyorum ki, Yüce Mec
lisin huzurunda, bir zamanlar büyük zayiata sebep 
olan Nevvcastfe ve tavuk tifosu gibi hastalıklarla her
hangi büyük problem çıkmayacak şekilde savaşılmış 
ve gerek üreticilerin bu mevzuda yetişmiş olmaları, 
gerekse aşı üretiminin büyük rakamlara ulaşmasıyle 
bu konu tamamen halledilmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir sorun olan pazarlamada, ifade etmek is
terim ki, özel kesim tarafından yapılan pazarlamanın 
yetersizliği veya bir yerde bağımlılığım önlemek için 
Bakanlığımıza bağlı Et - Balık Kurumu vasıtasıyle 
tavuk pazarlamasında önemli katkıları bulunacak bir 
teşebbüs başlamış ve bunun ilki Ankara civarında 
bugün faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bir hafta 
önce işletmeye açmış olduğumuz bu tesis sayesinde 
senede 6 milyon tavuğun üreticilerden alınıp, kesil
mesi, soğuk depolanması ve tüketicilere makul fiyat
larla ulaştırılması imkân altına girmiştir. 

Bakanlığımızın hazırladığı bir projeye göre, ben
zer tesisler Türkiye'nin önemli üretim ve tüketim 
merkezleri etrafında devam edecek ve yine tesisler 
kurulacaktır. 

En nihayet, yem sorunu mevzuunda da şunu şük
ranla ifade etmek istiyorum ki; daha dört sene evvel 
1C$ - 150 bin ton civarında olan yem üretimimiz, bu 
sene 48© bin tona ulaştırılmıştır. 1982 senesinde, yem 
üretimimizin 2 milyon tona ulaşacağı şekilde gerekli 
planlamaları ve ruhsatlan, ilgili teşvikleri entegre bir 
şekilde vermekteyiz. 

Gene burada şükranla ifade edeyim ki; bir za
manlar Türkiye'nin dışarısına ham halde ihraç edi
len kepek, küspe gibi önemli yem hammaddeleri, bu
gün tamamen Türkiye'de kullanılabilir bir hale de 
getirilmiştir. Cüz'i bir ihracat mecburiyeti yanında 
büyük rakamların tamamı Türkiye'de kulamlmaktadır. 

Sayın konuşucunun önel olarak değindiği Et - Ba-
hk Kurumu'nun, Yığılca'daki üretilen tavukların sa-
tınalınması mevzuunda da, burada memnuniyetle ifa
de edeyim ki; yeni işletmeye başlamış olan kombina
mızın kapasitesi günde 24 bin tavuktur. Halen 8 bin 
tavuk civarında bir kapasiteye çıkılmıştır. İnanıyo
rum ki, bir - iki ay içinde tam kapasite fle çalışma 
imkânı geliştirilecektir. 

Halen Yığılca bölgesinde günde 2 bin civarında 
alım yapılmaktadır. İlgili kuruluşumuz bunu 5 bine 
kadar çıkarmak üzere, günde 5 bin alım yapacak şe
kilde planlamıştır. 

Netice olarak şunu ifade ederek sözlerime son 
vermek istiyorum: 
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Tavukçuluk, Türkiye'nin önemli bir iştigal sahası 
haline dönüşmektedir. Yüzbinlerce çiftçi ailesi kade
rimi buna bağlamıştır. Bugüne kadar kamu kesimi ola
rak, tavukçuluk mevzuunda daha çok sadece tanzim 
edici faaliyetlerin içinde idik. Fakat son yıllarda bu 
mevzuun taşıdığı önem ve bu mevzua Devlet olarak 
bazı düzenleyici mekanizmalar getirmemizin mecburi
yetinin idraki, bizi, tavukçuluk mevzuunda birtakım 
sistem tedbirleri alınmaya götürmüştür. Kabul edilir 
ki, bu sistem tedbirlerinin neticelerini hemen idrak 
etmek mümkün değildir; fakat burada ifade etmek 
isliyorum ki, bir sistem olarak aldığımız bu tedbirle
rin sonunda Türkiye'de şunların teminini muhakkak 
görmekteyim: Dışardan hiçbir organik metaryai ithal 
edilmesi durumu olmayacaktır. Bütün ana damızlık
ları da Türkiye'de yetiştirmek ve hibrid (melez) ne
şeleri de Türkiye'de yetiştirme imkânı sağlanmış ola
caktır önümüzdeki 3 veya 4 sene zarfında. 

Kamu kesiminin elinde piyasadaki fiyat hareket
lerini stabilize edecek bir büyük, takriben 10' ilâ 
15 milyon civciv üretecek bir büyük tes?.s meydana 
getirilecektir. Bunun vazifesi, piyasadaki fiyat ha
reketlerini dengelemektir. Buna ilaveten küçük üre-
tidlerin elindeki malların pazarlanması için kom
binalar, soğuk hava depoları ve satış noktaları mey
dana getirilecektir. Bu da, bir yerde üreticimizin ma
lını değer pahasına verebileceği bir sistemin uç un
surudur. 

İnanıyorum ki, bütün bu söylediğim hususlar 4 
ncü beş yıllık planımızın son senesi olan 1982 yılına 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. Bu arada da, elimiz
deki bütün imkânlarla üreticinin ve tüketicimin sağ
lıklı bir sistem içinde bu ekonomiye katkıda bulun
maları için gerekli bütün tedbirler alacağız ve düzen
lemeleri yapmaya devam edeceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (M. S. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Devlet 
denetim elemanlarının sorunları hakkında gündem dışı 
konuşması. , 

BAŞKAN — Devlet Denetim elemanlarının sorun-
larıyle ilgili olarak Sivas Milletvekili Sayın Ekrem 
Kangal, buyurun efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Türk kamu yönetiminde denetleme organlarının, 
müfettişlerin önemli bir yeri vardır. Ekonomik kal
kınma çabasını sürdürdüğümüz ve reformlara içten
likle bel bağladığımız bir dönemde, denetleme görevi 
daha da önem ve ağırlık kazanmış bulunmaktadır. 

idarî bünyenin değişmesinde, çalışma metodları-
mn ıslahında, personelin daha rasyonel bir şekilde 
çalışmasında, kalkınma planlarının uygulanmasında, 
reformların sonuçlarının incelenmesinde ve buna 
benzer daha nice önemli görevlerde, denetleme organ
ları büyük sorumluluk taşımaktadır. 

Yeterince gözetim ve zamanında yapıcı bir yol 
gösterici denetim olmadığı dönemlerde, Türk kamu 
yönetiminde ne denli aksaklıklar, zararlar ve hatia 
suiistimaller olduğu hepimizce bilinmektedir. Hele, 
yolsuzlukların, vurgunların ayyuka çıktığı, kamuoyu
nu ve Parlamentoyu geniş şekilde meşgul ettiği bir 
dönemde; keza milyarlarca lirayı bulan vergi kay
bının önlenmesinde de denetim hizmetlerinin yeri ve 
önemi giderek en üst doruğa ulaşmıştır» 

Bu denli önemli görevlerle yükümlü olan denetle
me organları mensupları, yüksek bir tahsilden sonra 
sınavla göreve alınmakta ve üç yılhk bir stajdan son
ra da yine ehliyet sınavı ile mesleğe girmektedirler. 

Görevin önemine kısaca değindim; güçlüğüne ve 
risklerine değinmeye gerek görmüyorum. Zira, hepi
nizce bilinen hususlardır. 

Böyle seçkin ve kendilerine önemli görevler ve
rilen bir kitleye, maddî olanak olarak biz ne vermi
şiz? İki yılda bir derece yükselmesi mi? Hayır. 

657 sayılı Yasaya göre ilk dört dereceye bağlı 
olmaksızın, artı lOOj, artı 20Q gibi ek göstergeler mi?. 
O da hayır. 

Fazla mesai, iş güçlüğü, iş riski, vekâlet ücreti, ko
nut tahsisi, vesaire mi?. Onlar da hayır. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse ne vermişiz? Ya
salar, tüzükler ve kararlar karşısında 40 yıldır sa
dece, yeterli olmayan yolluk vermişiz, o kadar. Tüm 
devlet denetim elemanları için de böyle, ilköğretim mü
fettişleri îçin de durum böyle değerli arkadaşlarım. 

Şimdi dikkatinize sunmak istediğim husus şudur: 
Bilindiği üzere, denetleme elemanları yolluklarını 
6245 saydı Yasaya, Kuruluş Kanunlarına göre çıka
rılmış tüzük hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ^ sırasıyîe - 2i) . 12 . 1930. gün ve 590 
sayılı Kararının 7 nci maddesine, yine 30ı . 6 . 1932 
gün ve 279 sayılı Kararına, 23 . 1 . 1950 gün ve 1685 
sayılı Kararının 5 nci maddesine, yine Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin 29 . 6 . 1951 gün ve 1735 sayılı 
Kararının 4 ncü maddesine göre, nihayet bizzat Sa-
yıştayın 2Q . 4 . 1961 gün ve 2657/1 sayılı Kararına 
uygun olarak almaktaydılar; devlet denetim eleman
ları. 

İlgili yasa, mevzuat ve kararlarda bir değişiklik 
olmamasına rağmen, hatırladığınız gibi Sayıştay 
25 . 9 . 1972 gün ve 3604/1 sayılı Istîşarî Kararıyle 
bölge dışında harcırah alan bu elemanların kazanıl
mış haklarım kaldırmak istemişti. 

Sayıştaym eski kararlarıyîe çelişen bu durum, 
bütçe kanunlarına bir hüküm konulmak suretiyle bu 
yıla kadar giderilmeye çaîışiJmışh. 

Sayın milletvekilleri, 6245 sayılı Yasanın 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle devamlı har
cırah, yasal bir güvenceye kavuşturulmamış, böylece 
denetim elemanları devamlı harcırahın bütçe kanan
larına her yıl konmaması ihtimaliyle karşı karşıya 
kalmıştır. İşte bu yıl da aynı durum gelmiş ve çat
mıştır. 

Her yıl bu seçkin kadro mensupları ve onların 
temsilcilerini Meclis kulislerinde ve Bütçe Plan Ko
misyonunun kapısı önünde bekletmeye hakkımız yok
tur. 

Hükümetin, konuya önemle eğilmesini, soruna 
daimî ve günün koşullarına uygun bir çözüm bulma
sını diliyorum. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An

kara Merkez Cezaevinde meydana gelen öldürme ola
yı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Ankara Merkez Cezaevinde cereyan 
eden bir öldürme olayı ile ilgili olarak Muğla Millet
vekili Sayın Ahmet Buldanli, buyurun efendim. 

AHMET BULDANLİ (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem mille tvekiüeri; 29 Aralık 1976 günü, An
kara Merkez Cezaevinde, hem de hapishane müdü
rünün odasında bir vatandaş öldürüldü. Evet, yanlış 
duymadınız, Ankara Merkez Cezaevinde, cezaevi 
müdürünün odasında bir vatandaş öldürüldü. Hapis
hanenin dış emniyetini, içindeki asayişini, hapislerin 
ve mevkufların eğitimlerini, sağlıklarını görmekle 
mükellef hapishane müdürünün odasında bu tip bir 
hadisenin cereyan etmesi, bendenizi ziyadesiyle hem 
rahatsız etti* hem de üzdü. Ne biçim iş bu, ne bi
çim iş? Karakollar, ister polis olsan, isier jandar
ma olsun, hapishaneler, devletin emniyeti altında bu
lunan, devletin haysiyetiyle koruduğu müesseselerdir. 

Hadisenin aslı şu beyefendiler (Tetkik ettim, 
tahkik ettim ve Sayın Adliye Vekilinin dikkatine 
arz etmek için söz almış bulunuyorum* inşallah ken
dileri bu kürsüden, bu hadisenin nasıl meydana gel
diğini bize izah ederler) : 

Bir vatandaş, herhangi bir sebepten öldürülmüş. 
Ölen vatandaşın kardeşi veya oğlu, bu kat'îin kardeşi
ni öldürmüş. Ölenler mezarlıkta, mahkûm da hapis
hanede. İlk öldürülen Şahamettin adındaki vatanda
şın kardeşi, kendisim öldüren ve bilâiıara maktulün 
oğla tarafından öldürülen Hüseyin adındaki vatan
daşın yeğeni tarafından takip edilmektedir. Bu bir 
kan davasına inkılap etmiştir. Devamlı takip altında 
bulunan Zabit Kınalı adındaki vatandaş, kendisini, 
(düşmanı olduğu cümlece malum polis kayıtlarına geç
miş) bir tehlikeye karşı korumak için zabıtadan silâh 
ister, bir türlü silâh verilmez. O da gayet tabiî ki, 
hayatını vikaye için gayrî kanunî olarak silâh taşır. 

28 Aralık günü polis Zabit Kınalı'yı tabanca ile 
yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliye bunu tevkif 
eder. Artık iş bitmiştir, silâh taşıyan çocuk hapisha
nededir. Cezası ne ise kanuna istinaden ceza verilecek
ti!'. İşte bu arada, dışarıda Zabit'i takip eden Hasan 
adındaki zat, yeğenini bir başka suçtan hapishaneye 
sokar, hapishaneye girer ve bir görüşme günü dışa
rıdan hapishaneye silâh ithal edilir. Hapishanenin 
dış kapısından mahkûmların bulunduğu yere kadar 
olan kısmı gittim gördüm; üç tane kademe var, 10 
metre boyunda dikenli teller, cam bölmeler ve her
kesi didik didik arayan, ekmeğin içinden jileti ara
yıp bulan, sulan çalkalayan, tahlil ettiren bir idare 
vardır. Bu idareye rağmen yüzlerce gardiyana rağmen 
bir görüşme saatında güya dışardan Hasan adındaki 
zat Zabit'i öldürmek için içeride bulunan yeğeni veya 
oğluna tabanca göndermiş. Camı kamış içeriye taban
ca atmış, iddia bu. 

Şümdi, bakınız, Zabit denen mevkufun bulun
duğu hücre .ayrıdır, katilin bulunduğu hücre ayrıdır. 
Bunların görüşme saatleri ayrıdır, ama saat 11.00'de 
bu iki mahkûm bir araya gelmiştir. 

Ve o gün tahliye edilecek olan Zabit adındaki 
çocuk hapishane müdürünün odasında muamelesini 
ikmal için beklerken, dışarıdan içeriye silâh sokan 
bugünkü katil zanlısı, müdürün odasına kadar elini 
kolunu gardiyana da sallayarak girer ve müdürün 
odasında Zabit Kınalı'nın alnına beş adet mermi sıkar. 

Şimdi, burada hapishane müdürü nerededir, gar
diyanlar nerededir, infaz savcısı nerededir, bu insan
ların hayatı kime emanettir? 
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Zaten 5 ok ju. ('A İL P. aksu.!^..^ ^Ik.*. n: r s ^ 
rt.d?ü.ılj> s. Jcr«). 

A ' F Î E T D J L ^ / r ILI ( C - ı r a ' » ) — T / ? y v -
II"ı\asBel d */a , k 'd,, ^e kk ^ de v* \ dAr. ,.. F-
K J c*-ı " i r -ii " 2 ı 1 rî ~z r r d c V:' r kd . 
P>k ir».paz c:vr_îi n :„ 11 ' c ı , ' . , " : , ' / L , Î „.[,, 
1:31 t vkid k , jk L ;V« J v j k* j VJ ^ • ^ . 

Barr ki is» . r /*»& c \ s i £, J ».'r, d e l 'i i ^ T 

dsu\ E C K 1 ; / 3 de Ac tye »V.» «I ka v ^ ' k ^ - d Laj? 
ÇK' rtyo/uın. 

Teşekkür ederfm. 
BAŞKAN ;f;ekkik edesini, Saym BAdank. 

4. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'in, An
kara'nın önemli aortum Iıal'ne gelen kirli kava ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Af-ıkairakiM enesdi bir sorunu amn 
kirîi kava He dgdi ok^nk, Ankara IVl'keAAdH Sa
yın Kesitli Atardan gA'dem dîşs süe İAoseldedk. 

Sayın Ataman, buyuran e£eııdîm. 

KEMAL ATAMAN (Ariıar:?) — Zryııı Er?kn™; 

saysn mlkeA'ekdArl, Ankara haSkş, g'dcre> artan ve 
tüm caiîMa un ya^ilari'm «kkîde fekdA eden kirli 
hava kasreesr^da tekirde oturayıas kAe gjlraigîir. 

tasan s^kAra tehlikeli bir kAk:Ae tekdii. eden, 
her gecesi ytI bir önceki yıla. g'ke caka feıda oranla 
kirlemen hava, Londra'da ©!duAi3 gibi, yakra saraaKda 
Ankara'da da toplu ölüm olaylarına neden ©lacakkr. 
Giderek cncraM bir soran kalkie dördi^en Fi^keîiîte-
ki kava kkkkkd, şehirde oturan 2 nrdlyon yu Atacın 
yanı sıra, yalancı ckp!onîaf;k çevreleri de rahatsız 
etmektedir. 

Aakarrdda ycılcşmiş bulunan elçilik mensupları, 
•"r.; -e,.l ^sjak ye endişesiz yaşamak olanaklarını yi-

' -dik AA c-^kçedyie D i ş l e r i Bakanlığına müracaat 
od-^ek, kcrAdeAııe Ankara dış:nöa yerleşme ve ça-
'_„,:ıa ye AA ydAkr ilmesini ktemektedirîer. Bu kısan-

rA-^dssad-r'ar ki, kirli havadan kaçmak i l>./-«. 

C'"n E s? "3 i"1*'" ki çolak çocuklarım Ankara'da bırak-
- - / "P I-CiîJl ül^ckriııe gl>ndcnnekled;rler. Daha da 
,-i fj'cLv'ı finva k'îîd'giîîden dc'ays rahatsız oîan 

"c:sî3,:erı:o IZ-J'iürjeî'ı^'^den tehlike Eassırsiî bile iste-
^i: d Itr. Ankairdda hava E:irl<liği sorunu ciddî bo-

/.dV.a E,'a;.^[,fa. Cidd^^ct smınnı da aşarak ölüm 
cm-nıa yalds'5*naîrf'îd'r. î îava içindeki kükürt di-
G"'3V

J noır,-:^ :ı 3-T kat«na çıkmış, arsenikten 10 bin 
" "< d:d a :r"d5]j elan seleııyünn, Ankara'ma havasm-
:;ı y'S -.'dr c'Tnda çofalmîçLr. Ankara'da kirli hava-
rı ^ 3'Ow. vı oId;:j=3 r»ıeıd:e^ de Yüce Meclisimizin bu-
Lcidcjji'U noktada. 

Ka!p Uî^stak-şj-ndanj kronik bronşit gibi hastahk-
':ı:d*:::3 i;""n vrdandnş'anîî sayısî giderek artmEş, An-
k-ıvn ûde":: öînra çc-iwi. gödâ^Iiııdlne taMiamüşîür. 
Ank.-:ı:."i'::i-n k^vaiî bugi^a, açsk ve seçik söy'esîraesi 
SG-.'ek'j'̂ e, "dfîe halede ö'lünılere neden oîan akut ha-
vn [iLderımesî çekîÜEie donüşîrıüştitr. 

Sayrr.? m'üeîvekdleri, büfiin «yatılas'a rağmen ge-
-"^\ E?üF;i'^et ve gerekse soramkı resmi kuruluşlar 
":-^?-rd-;a fca koşada hiçbir ciddî tedbir düşiinülme-
r f ç & . Kn'îîMca Ankara'daki kava kirliliğini meyda
na gevdrea kirlilik karakteri bile tespit edilmemiştir. 

Ba öneîrîîi -?c>r;zn karn?s;isîda başta Yüce 'Meclisi-
nda ekaak üsere riüikümetî ve yetkilileri önemle ve 
ivedilide göreve çağsnyorısm. 

Saygda^mîa, (C„ ÎL F.. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 

B) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 

BAŞSAN — Geçen tutanak hakkındaki görüşme 7. _ trîcnbii! Milletvekili Ali Nsjat -Ölçen'in, 27 
nci Birleşim luianağma bazı sözlerinin geçmediğine k i yeda kaîleddeMlecek bir husus değil. 
dair beyanı. 

ALÎ NEIAT ÖLÇEN (îstenba!) — Svsym Br :^ .^ 
geçen fetanak hakkında bir noktaya ifade cfc:ak is
tiyorum. 

- BAŞKAN — Neydi cfendSıa? 
ALİ NEIAT ÖLÇEN (Kctardiol) — Geçen fcrfa-

nakta eksik olan bir husus var. îzin verirscaiz âüzelt-

ALÎİ NEJAT ÖLÇEN (!s!asıkjî!) — Bu yolla hal-
Icd:k;cek bk hiîsısstur. İçtüsügün 59 neu maddesi bu 
lr:3::ârş V£î'î!îîekte;3°r. S";da de bu hususta yardımcı 
ckîia.^n gerekir. Müsaade ederseniz yerimden arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Eeyaiînnza göre ben sordum, sizin 
adj kir beyaamîzîa iSgl'li ise, böyl« 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efendim, j anda bulunabilirsiniz ve nazara alırım. 

mex istiyorum. \ 
EASKAN — Sizinle ikili bir beyan mı e?er>dim? i - e s ^ fe:? beyaasaızla Kg3i ise, böyle bir talepte şu 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bendenizin 
beyanıyle ilgili olduğu gibi, başka arkadaşlarınım da 
beyanıyle ilgili. 

BAŞKAN — Hangi beyanınız efendim? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Şu beyanımla 
ilgili efendim: 

«Çsrak, kalfa ve ustalık kanun tasarısı ile Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu, sıra sa
yısı 358» görüşülmek üzere, burada Hükümetin ol
madığı ifade edüdi. 

«Hükümet nerededir» âîye bendeniz itirazda bu
lundum. «Hükümet yok» dendi. Oysa ki, bu görüşme
ler tutanağa geçmemiştir. Yani «Çırak, kalfa ve us
talık yasass, sıra sayısı 358» görüşülmesi esnasmda 

Hükümetin ve Komisyonun Mecliste bulunmadığına 
dair müzakere, ki bu arada bendenizin de itirazı ve 
ikazı var idi, tutanağın 80 nci sayfasında yer alma
sı gerekirken boşluk nedeniyle 80 nci sayfada yer 
almamış. 

Bunun tutanağa geçerek düzeltilmesini talep ede
cektim. 

BAŞKAN — Bunu tetkik edelim. Zatıâlinizin 
elinde bulunan, ham zabıt tâbir ettiğimiz zabıt şek
lidir. Baha sonra bunlar gerek stenograflar, gerekse 
bantlar karşılaştırılmak suretiyle tam zabıt haline ge
lirler. 

Ayrıca bu beyanınız nazara alınacak, tetkik etti
rilecektir. 

Teşekkür ederim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kars Milletvekili Yasin Bozkıırt'un, 6/62 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/274) 

BAŞKAN — Üç adet soru önergesinin geri alın
masına dair öneri vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığına tevcih etmiş olduğum günde

min 8 nci maddesinde yazılı sözlü sorumdan vazge
çiyorum. 

Saygı ile arz ederim. 
Kars 

Yasin Bozkurt 
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

2. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Ça
neri'nin, 6/352 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi .(4/273) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 227 nci sırasındaki, Başbakandan sor

duğum sözlü soruyu geri aldığımı saygılarımla arz 
ederim. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
3. -— Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çane

ri'nin, 6/359 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi. (4/272) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Gündemin 234 ncü sırasındaki, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorduğum sözlü soruyu geri 
aldığımı saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Sora önergesi geri verilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan 
Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında C. Sena
tosu Genel Kurulunda onaylanan C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile C. Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri ve M. Meclisi 

Anayasa Komisyonu raporu. (1/232) (S. Sayısı : 212 
ve 212'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın miiletvekUIeri, gündemimizin 
«sunuşlar» kısmının birinci sırasında yer alan, 212'ye 
1 nci ek sıra sayılı Bazı Orman Suçlarının Affına 

(1) 212 S. Sayılı Basmayazı 3 . 7 . 1975 tarihli 
99 ncu Birleşim tutanağına, 212'ye 1 nci ek S. Sayılı 
Basmayazı bu Birleşim tutanağına eklidir. 
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ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının 
Düşürülmesine Dair Kanunun Cumhurbaşkanınca 
ikinci defa geri gönderilip gönderilemeyeceği hakkın
da Anayasa Komisyonunun raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Raporu okutuyorum. 
(Anayasa Komisyonu Raporu okundu). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hafızalarınızı 

tazelemek için bu konunun geçirdiği safahaiı kısaca 
arz edeceğim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — İmzaların hepsi 
okunsun Sayın Başkan, lütfediniz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar, tatbikatı
mız bu şekildedir; basılmıştır ve basslı olduğu için 
dağıtılmıştır da; o şekilde bilgi edinebilirsiniz. 

Bazı Orman Suçlarının Affına Ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair -
22 Şubat 1972 tarihli, 1542 sayılı - Kanun, sayın Cum
hurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilmiş; bunun üzerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yeniden görüşüldükten sonra, 26 Haziran 1973 
tarihinde 1779 numaralı Kanun olarak kabul edil
miştir. 

Ancak, sayın Cumhurbaşkanınca, ikinci defa, b;r 
daha görüşülmek üzere 10 Temmuz 1973 tarihinde 
tekrar geri gönderilmiştir. Bunun üzerine, gerek Mil
let Meclisi Başkanlığa ve gerekse Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı, yetkili kurul ve komisyonlarının bu konu
daki görüşlerini almış ve genel kurullarına da bilgi 
vermiştir. 

Her ki Meclisin de görüşleri, sayın Cumhurbaş
kanının bir kanunu bir daha görüşülmek üzere ikin
ci kez geri gönderemeyeceği noktasında birleşmiştir. 

Meclislerin görüşlerine uygun olarak, Başkanlığı
mızca, yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tek
rar sunulan 1779 numaralı Kanunun, bu defa konu 
hakkında genel kurullara sadece bilgi verildiği, ge
nel kurulların onayı alınmadığı gerekçesiyle Cumhur
başkanlığınca tekrar geri gönderilmesi üzerine, Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu 212 sıra sa
yısı ile bastırılıp, gündeme alınmış ve Millet Mec
lisi Genel Kurulunda görüşme açılmak suretiyle'onay
lanmıştır. 

Aynı İşlem için Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gönderilen kanun hakkında Cumhuriyet Senato
sunda, Meclisimizin görüşünün aksi görüş benimsen
miştir. 

Bu durumda, Anayasamızın 92 nci maddesindeki 
yöntem uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Senato

sunun benimsediği görüş tekrar Millet Meclisi Anaya
sa Komisyonuna gönderilmiştir. Anayasa Komisyonu
muz, ilk görüşü yönünde, yani Cumhuriyet Senatosu 
görüşüne aykırı olarak, Cumhurbaşkanlığının, kanun
ları ikinci kez geri gönderemeyeceğine dair rapor ver
miş, ba raporlar 212'ye 1 nci ek sıra sayısıyle bas
tırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, okunmuş bulunan bu rapor üzerinde gö
rüşme açacağım. Görüşmelerin bitiminde, Komisyo
nun, Senato görüşünü benimsemeyen raporunu oy
larınıza sunacağım. Kabul edildiği takdirde, Başkan
lığımızın takip ettiği, Anayasanın 92 nci maddesine 
uygun yönteme göre, karma komisyon teşekkül ede
cek ve nihaî görüşü bu karma komisyon tespit ede
cektir. 

Aksi takdirde, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
raporu onaylanmadığında, Cumhuriyet Senatosu gö
rüşü benimsenmiş olacak ve 1779 numaralı Kanun, 
ikinci defa, bir daha görüşülmek üzere ilgili komis
yona havale edilecektir. 

Bu kısa hatırlatmadan sonra, rapor üzerinde söz 
isteyen arkadaşlarımı tespit edeceğim. 

Sayın Şener, sayın Ülker kişisel olarak; grup adı
na sayın Cevat Önder. 

Başka, söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Demokratik Parti Grupu adına, buyurun sayın 

Cevat Önder. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An
kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Anayasamıza göre, görüşülen kanunlar Cumhur
başkanına gönderilir. Cumhurbaşkanının bu konuda
ki yetkisi, kanunu imzalayıp, Resmî Gazetede yayın
lanmasını sağlamaktır. İmzalanmadığı takdirde, Resmî 
Gazetede yayınlanması bahis konusu değildir. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanının, kanunların tek
rar görüşülmesini Meclislerden bir defa isteyebileceği 
yolunda hüküm serdeîmiştir. 

Şimdi, burada mesele şundan zuhur etmektedir: 
Sayın Cumhurbaşkanımız kanunu bir defa geri gön
deriyor- kanun demeyelim de, tasarı veya teklif; çün
kü, tekemmül etmemiştir, kanun diyemeyiz - herhan
gi bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu yeni bir ka-
nunmuş gibi nazarı itibare alınıyor. Bu sebeple, 
Cumhurbaşkanı teklifin veya tasarının tekrar iade 
edilebileceği görüşünü savunuyor, iade edebileceği 
kanaatini taşıyor. 

Şimdi, bu görüş ters bir netice doğuracaktır ve 
doğurmaktadır. Cumhurbaşkanı bir kanunu niçin geri 
çevirir? «Bunu Meclisler bir daha tetkik etsinler. 
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Eğer bir yanlışlık varsa düzeltsinler..» Bu sebepte 
geri gönderilir. 

Şimdi, Cumhurbaşkanı bunu gönderdiği zaman, 
bu sefer Meclislere gelen metin üzerinde Meclisler, 
«Tekrar veto edilir, tekrar geri gönderilir» diye vir
gülüne dahi dokunmuyorlar ve Meclisler nevama bir 
müdafaa içerisine giriyorlar. Böylelikle, veto mües
sesesi ters işlemektedir. 

Veto müessesesinin maksadı, iade müessesesinin 
maksadı, Meclisleri o metin üzerinde tekrar düşün
meye, tekrar düzeltmeye sevk etmektir. Veto edildiği 
takdirde, Meclisler, «ikinci defa iade eder» diye, üze
rinde kalem oynatmıyorlar, virgül tashihi yapmıyor
lar; metin aynen gönderilmiş oluyor. Böylelikle, bir 
hata varsa o tekrarlanmış oluyor ve o hata da kanun
laşmış oluyor. 

O itibarla, sayın Cumhurbaşkanımıza kim mü
şavirlik ediyorsa, bilmiyorum, aslında bu meseleyi de 
ele almak gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı yüce b:r 
makamdır; Devletimizin bütünlüğünü ve milletimizin 
birliğini temsil eder; Devlet Reisidir. O'nun etrafın
da iyi bir müşavere heyetinin, resmî bir heyetin ol
ması gerekir. Maalesef, bu yoktur, kanunlarımızda da 
yoktur; hatta Başbakanlıkta da böyle bir müessese 
yoktur. Bu bakımdan,v Cumhurbaşkanlığı Kuruluş 
Kanununun, Başbakanlık Kuruluş Kanununun, bun
ların yeniden ele alınması, 1961 Anayasasının esp
risi içerisinde yeniden tedvin edilmesi yerekir/'^ 

Bizim görüşümüz odur ki, Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonumuz doğru görüş belirtmiştir. Cumhurbaş
kanı, ancak bir defa iade edebilir; ikinci defa, üçüncü 
defa iade edemez. Yüce Senato Umumî Heyetinin 
görüşü yanlıştır. Senato Umumî Heyetinin görüşü 
kabul olunduğu takdirde, Cumhurbaşkanının veto 
yetkisi nihayetsiz olacaktır; devamlı surette, Cumhur
başkanı, iade etmek hakkım kendinde bulacaktır. Bir 
metin Cumhurbaşkanına imzaya gönderildi; diyelim 
ki, Cumhurbaşkanı «düzeltin» diye bize gönderdi. 
Mecliste veya Senaîo'da ufak bir değişiklik yapıldı
ğı takdirde - yani, Cumhurbaşkanının ditşüncesij'îe 
hareket ederek ilerlemek istiyorum -. tekrar Cumhur
başkanına gitti. Sayın Cumhurbaşkanı, «Bu metin, 
yepyeni bir metindir; onun için tekrar veto ediyorum» 
dediği zaman, buraya tekrar gelecek; biz de tekrar 
düzelttiğimiz zaman tekrar Cumhurbaşkanına gide
cek. Cumhurbaşkanı bir daha düzeltirse yine buraya 
gelecek. Bunun sonu alınamaz. 

Anayasa sarihtir: Sayın Cumhurbaşkanı bir de
fa veto edebilir. Bu da «veto» değildir; müzakere 

edilmek üzere bir defa geri gönderebilir. Bir defa 
geri gönderildikten sonra, Meclisler o metin üzerin
de her türlü tasarrufta bulunmalıdırlar. Her türlü 
tasarrufta bulundukları takdirde ona, Cumhurbaşkanı 
eski metin olarak, eski kanun olarak bakmalıdır, 
nazarı itibare almalıdır; artık geri çevirmemelidir, 
gelen metni imzalamalıdır. 

Anayasa Komisyonu, kanunların Anayasaya uy
gunluğunun siyasî murakabesini yapan, Yüce Meclis 
adına çalışan bir komisyondur. Bu komisyonun gö
rüşü uygundur; Demokratik Parti Grupunun görüşü 
de bu merkezdedir. Kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazaî murakabesini yapan organ ise, Anayasa 
Mahkemesidir. 

Bu itibarla, Cumhurbaşkanının, metinleri birkaç 
defa iade etmesi Anayasaya aykırıdır; Anayasaya 
yanbş anlam vermedir. 

Ayrıca, bir konu daha vardır; 1961 Anayasası, 
yasal tefsiri, yasal! yorumu, teşriî tefsiri kaldırmış
tır. Senatonun vermiş olduğu karar nevama bir tef-
sk kararı oluyor; bunu da veremez. Yüce Senato bu 
yetki içerisinde değiJdir. Anayasa Komisyonu bunu 
da nazarı itibara alarak doğru bir karar vermiştir; 
Meclisimiz bu konurla doğru hareket etmektedir. 

Söz buraya gelmişken bir hususa daha vuzuh ver
mek istiyorum: Sayın Meclis Başkanımız Kemal Gü
ven, şahsına büyük saygım var; ama bu konularda 
msiyatifûni kullanmalıdır, Senato Başkanımız da in
isiyatifini kuLîanmaîıdır, Cumhurbaşkanımız da insi-
yatifini joıüjannı&hdır. Meclis Başkanı, böyle bu ko
nuları Meclis Heyeti UmumiyeEerine, Meclis komis
yonlarına götürüp getirmekle, zannediyorum ki, iyi 
bîr uygulama yapmamaktadırlar. Böyüelkîe, Senato 
ile Meclis arasında çatışmalar doğmaktadır. Nitekim, 
Senato ile Meclis burada taban tabana zıt kanaat iz
har etmiştir, Bunda kabahat biraz da - biraz fazla ola
rak, yrmi banim bu sözlerim MecSs Riyaseti maka
mına bîr tecavüz addedilmesin; nihayet, milet kür
süsünden herkesi eleştirebiliriz - Sayın Güven'in yan* 
!iş tutumundan, yankş uygulamasından ileri gelmek
tedir. Senato Başkanı, da, MecMs Başkam da yanlış 
uygulama içindedirler. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci 
defa gönderdiği tekdirde, «Hayır, Anayasa sarihtir, 
bsn bunu tekrar görüştüremem»( diye iade etmeliy
di. Benim kanaatim budur. Bunu gönderip de ko
misyonlara sual sormaya, şuna buna lüzum yoktu; 
tefsir kararları akmaya lüzum yoktu. Zaten tefsir yet
kimiz de yoktur. Bu hatalardan tevakki edelim. 
vazgeçelim. 
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1924 Anayasasının müesseseleri, alışkanlıkları 
başka idi; 1961 Anayasası başkadır. Bazı şahıslar, 
bazı müesseseler, hatta Meclis Riyaseti maalesef he
nüz bunun tam idraki içerisine girememiştir hatta Sa
yan Cumhurbaşkanımız da girememiştir. Yani, Sayın 
Cumhurbaşkanımız da bu konuda yaîuîhlmışar. 

Netice olarak: Kanunlar meclsÜcre bir defa gönde
rilebilir; bu bir. 

fklçsclsl: Kanonlar geri gönderildiği takdirde, mec-
îislor bunun üzerinde değişiklik yapmalıdırlar; deği
şiklik yapabiiirfer, yapmayabilirler, meclislerin tak
dirine kaimsş b'r şey. Ondan sonra, metin gittikten 
sonra, sadece Sayın Cumhurbaşkanının bir imzası ka
lır. Sayın Cumhurbaşkanı imzaîamaîıdır ve' metin de 
yryınüanıp kanuniye! kesbetmeHdir. «Meclisler de
ğişiklik yaptı, efendim, yepyeni b'r- metindir; bunu 
tekrar veto ederim; tekrar göcüşti'süîi» diye gönder
mek, Anayasaya aykırıdır. Bu yokla karar vermek de, 
Anayasanın yanhş tefsiri mahiyetindedir. Tefsir de 
yoktur, yasal tefsir, teşrif tefsir de yoktur. 

Bu it'barJa, Senatodan gelen raporunun reddedil
mesini; Millet Mecüisi Komisyonumuzun (ki, ba Ko
misyon, aynen bir başka mamada Anayasa Mahkeme
si görevini yapmaktadır, kanunüann Anayasaya uy
gunluğunu, siyasî murakabesini yapmaktadır; ihtisas 
Kcmisyomımuzdur, o ihtisas Komisyonunun) görüşü
nün onaylanmasını Demokratik Parti Ğrupu adına 
arz ve istirham ederim. 

Saygılarımızla. (D. P. ve M. S. P. sıralarından 
akışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Şahsî oüarak Sayın Ahmet Şener, buyurun effea-

dwn. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan,. 

muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Reisicumhur, Anayasanın 93 ncü maddesi
ne istinaden bu Kanunu iki defa veto etmiştir, ya
ni Mecüse iade etmiştir. Asimda, birinci iadesinde 
müzakereyi hatırlarsa arkadaşlarım ve bilhassa mü
zakere zabıtlarım tetkik ederlerse, orada görülecek
tir, bu hususu burada belirten muhîeM arkadaşlar 
olmuştur. 

Sayın Reisicumhur, bunu bir gerekçe ile geri gön
dermiştir. Mecliste bu gerekçe bir tarafa itilmiş; bu
nun içine bir nevi başka bir kanun daha yerleştiri
lerek tekrar Reisicumhura gönderiimiştir. G'ucn için, 
yapılmış olan bu değişiklik nedeniyle ikinci defa red
dedilmiştir. Hatta,' yakalanmış olan saçMarm pa-
rr/ianmn iadesi o zamanın değeri i!e 300 bin lira tu-
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tuyorda. «BURU sade edeceksiniz», dediler. Birincisin
de bu yoktu, ikincisinde bu fıkra oraya ilâve edil
mek suretiyFe, b'r nevi, ikinci bir kantin banım içi
ne sıkışiınümışîır. 

Onun için, kanıma göre, ikinci defa iadesi doğru-
duvAsÜıada, Sayın Başkan, 92'ye göre müzakereyi 
nçmış oldu. Benden önce konuşan arkadaşlarımız 
tamamen 93'e göre konuştukları için, b m de ona te
mas etmek istiyorum'. 

Madde 93. — «Cumhurbaşkanı, -Türkiye Büyük 
MHiet Meclisince kabul edlien .kanun'arî en geç on 
gün içinde yayınlar. Uygun bulmadığı kanunu, b'r 
daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerek
çe ile birlikte iade eder.» 

îade etmiştir, gerekçesini de göstermiştir. Biz, o 
nedenle burada kimseyi suçfemıyoruz; ama zabıtlar
da şu hususu görmek mümkündür: O gerekçenin 
ebşına çıkılmış, başiıa bir fıkra ckkmmiş; tekrar ken-
d's'ne gittiği zaman görmüştür ki, benim if.de etti
ğini kanun değil, bunun içine başka fıkra eklenmek 
suretiyle kavşuna jreni b':r kanun ç?.krmşt«r. 

İkinci defa iadesi doğrudur. Osıun için, 92 n-ci 
maddeye göre müzakeresi açıdan bu kasıumla cîbot-
te ki, tefsir hakkimiz yoktur; bu, Anayasa Mahke
mesine verilmiştir; ama burada biz tefsir yapmıyo
ruz. Sayın Divanda o zaman kim bısüandu İse, o gün-

- kil müzakereyi idare etmıiş o'bıı arkadaşımız o zaman 
frenîeri iyi tutacaktı ve diyecekti ki: «Gerekçesin dı
şına çakmak yok, yem bir fıkra ekleyernezsiniz; yeni1 

bir önerge ile siz burada bir değişiklik yapamazsı
nız»,, 

O denmemiş, Bu şekiMe bir netice alınınca, el
bette ki, Sayın Reisicumhura gittiği araman, iade edin
di bu sefer. îade edildiği zaman, yemden komisyon
lara havale cdünrş ve Senato Anayasa Komisyonu
nun gösterdiği rapor benim nazarımda doğrudur ve 
bu konuda rey vereceğim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Devamia) — Sayın Başkanım, 

ben size teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kişisel olarak, Sayın Reşit Ülker, 

buyurun efendini. 
Sayın Avcı, şahsınız adına mı, yoksa grup adına 

mı? 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Şahsım adı

na. 
BAŞKAN — Siz de mi, şahsınız adına Sayın Gay

dalı? 
ASİDİN ÎNAN GAYDALI (BİÜİs) — ŞaiîSüîî 

adıııa. 
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. BAŞKAN — Tüzüğümüze göre yalnız İki kişi £Ö-
rüşebiüecektir, onu arz edeyim. 

REŞİT ÜLKER (fetanmı!) — Sayın Başkan, de-
ğerîi arkadaşlarım; 

, Önümüzdeki konu, gerçekten önemli bir konu ve 
îük defa da geknîyor. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanına, yasaları veto et
me hakkını tanımış; 1924 Anayasası da aynı hakkı 

öyle ise, Anayasa yapsc?S!, koyucusu, Cîrahiîr-
başkanmm veto etmesinde, m'Det kin, kamu için bir 
yarar görmüş ve bu kurumu Anayasaya getirmiş koy-

Beradaki dmum nedir? Aıkadsş'arm ve rapor-
larm, «İkinci defa veto edemez» diye eöylbdikkri ko
nuda, «Skıncî defa?, yi fyi tayin etmek lOmm. Ne za
man İkinci defa o"ur? 

Sayın Cumhur başkamda brr ya.:?a gitrı'ş ve Sa
yın Cumhurbaşkanı yasayı veto ets3?ş; Mee'ke gcî-
m'Şj Meclis bu yasarla bir deği-fkük yar*mak:e:înn 
kabul etmiş. Tekrar Cumhurbarkanma g*üJ£i J E S , 
Sayın Cumhurbaşkanı elbette la veto edemez, b:ı 
aş'kâr; ama öyle değ!!. Cumkarbaşkam veto etırrrn 
Merfise gefeîfş, değ :rk!!k yapıftnzş. Ba dcfl"şikV5"-n 
önemi, bazen bir (Ve) kelimesi koyduğ^"HZ zn-
man, bazen bir sözcük ekked'gk^z zaman, hrtzsn bk-
fikra i'e tek önemH bir değ'ş^k'İk o yaranın türkü
nün an?aımm aşacak, iümihîün, tüm M'd;üirr*erir:den 
dsîıa önemdi bir net'ee doğuracak bir şey Gkeb"!İr. O 
zaman, bunu, dcğişikî'iğe uğrayan böyîe b> ynîriy^, 
Sayın Cumhurbaşkanları veto eitîk'erl zav?ıar% 
«İkinci defa veto demeye imkân var mıdır? Benim 
evveMen beri kasım bu yolda. Boyie b'r da~«mda 
ikinci vetodan bahsedilemez. Çüakü, yzni cc'-e'lrfş 
bir hükmü ilk defa olarak Cumhurbaşkanı veto et
mektedir. 

Degerü arkadaşlarım, buraca bıı yeto ta'»"katı
nı da, uygulamasını da görmüş bir avkadaşf'-^m, 
Cumhurbaşkanı geri gönderd'ği zanaat, komisyonda 
bir tedirginlik hâsıl oluyor. Neden? Neden tedi^ 'n-
Ilk hâsıî o'sun arkadnş!ar? Cummsvba^kamnı bzı 
Anayasaya göre biz seçiyoruz; biz getiriyor, Cum
hurbaşkanı yapıyoruz, Cumhurbaşkanına Anayasa 
yetki vcımş, bir kamu yaran görmüş, Camkıırfenş-
kanı da bu yetkisini kuşanıyor. Son SÜS de bizisı, 
MecPs>mizİ<n, Öyleyse, Cumhurbaşkanı; d ?m gelen 
vetoyu, veîo!an tedirginlik £!e karşı'cmnk tloğra 
okııaz. 

Ben, nacseSâ bk iki tanesinde bulundum; hiç ko-
n«ş-eaya b;!e geçilmeksin, yani Cumhurbaşkanının 
gerekçelerinin üzerinde durufeaksîzyn, aynı şeyi ka-

i bed ekeıek eğnimi, yani Parîâmeato ile Cranhısrbaş-
keeaı karşı karşıya kalmış g'foi bir duruma getirt
mek isteniyor. En göröş yanlışta*. Ben de Pariânıen-
torım üyesiyim, Ben, her şeyden evvel Pariamen-
toyu ve Anayasayı «r/u^mak durumuadayım; ama 
Cuîr.kîîrbaşkr.zî'anm'n da, kerdi eeet"?j?miz, Devleti 
tei"3İî e£ii~dj;"dm!z k;m"cleri?3 de b'r veto yapt-ğ* za-
r.?.!5; o Cum!mı,bnşıka?>.hğî makamımın agş.rbğı karşı-
f-fh-rda komisyonda iîice?eıre!'yizs gen'ş gerekçeler-. 
"e bütün kamuoyunu ve Cumhurbaşkanın ikna ede
cek, inrjndmeı b?r şekilce hareket etmeliyiz. 

ş :mdk Orak ve Kedfa"'k Ksammu var; o zaman
ki Cnrîkurb^fikr'm Fa^m Suray veto etnıJş, ^erekçe-
vri var, aynen £-evdi. Ynt-n öbür gün oturun konu-
^ıerğ-3 b'z I;ı>-m O zanîaîî da veto edilmiş şey hak-
''. m% haks?2 mî? GÖreceks-'n'-z, pörüşeceg-^ Yani, 
İrz b;m:!£ du^rpn-ea^ o-r'nakssn öteye geç!rei?;^z, 

B u r a l ı ?"îe^îok',at''k Farii PÖZCÜEÜ cayıra aıkada-
ş1™, <;Aîsay^e^ Hfa!5ke»ıes'ne gkî^^b'F'r» dîdifer. Ya-
ns Ciir^i^- b a k a r ı vetolarının ürerinde çok fazla 
d;3--^a «e^Td o^raaynbiİV, EÎI nn-ktada o?y!^5 değerli, 
tec"HÎ>:.'I sr!^J£?"'""3 ?:înu arz etm<*k rst^r'ın; 

Curii!Î;HTb?'=kan"2ri! Anaı^a^aya an do"a-
ys veto efe-'îyfiT^r. Yani, Cor-^rjrbFîçkam vetosu, Ana-
vne^-a ^•"k'-j'ık^an do^r^'s de^'dlr her zaman. Cum-
fırry^ıtfr^T—ıp'nj Anayasa Mskkemesme müraeaat 

fin vnrrî)"» a^.a ÇO;'"J z^^an Cumk^Hbaşkaıı-
i sey'-er, Ara'T^aya ayk?n degiî-

ye+k:,!e- î!e varn>r; 

\ dir; ama me^' îketa de yararh de^Iîd.ir; Anayasaya ay-
efe de vr̂ v; ^7?"' kr>-kırı ok^ar-'ar, fakat me:tı!ek 

-^'nv o"^k","ı-, O-un îe'n, <-.-?5u ker^nda Anayaea Mah-
k-mee?^e f?!d5^bo*?^, demek yarskşhr. E'te'zdeki o'ay 
da - Savın Se?'er arkadaş'-niîzi'n çok Rize! İfade ettik-
5:îrf >̂fo! - öîsömüîdekî ofey da bv;yfe oîm«ştur. En doğ-
ru hnreket, bor? şu kanaatteyim, b???!5n b^rrada b'z 
!)ir ka^a?" vesir?:ek: cCumhnrbaşken'an İILİHCİ defa ve
to yap'yor» kararı verecek deii'l'z, katıimam buna. 
Çfekü, yanlış e "ur. Anayasada bir defa veto hakkı 
tnm"mîşt;r. Biz;m hidrada bn o'ay içfn vereee^?jr!!Z bir 

ka-av vardır, Burada d2»?ş'îc!:k ok lu^ iç 'nd ' r ki5 b ;z ba-
r.u !îaba! etmeyeniz, birinci veto saysyorez; bir baş-
ka o'av cnönüze gek^-ği zaBiaıu. Yüee Mecî's, degi-
ş;kük oknadsgı için, Cumhîirbaşkanî.ndan pe'm'ş ikin
ci veto isteğimi aym perekçeler^e rcddedsbiîir. Cssuh 
»ç"p, burada aldığımız kararî-n i»ke kararı nite'iği o!a-
rraz. Yan?, bu karardan ?opra «Cümhıır başkanları 
ikinci veto yapıyoıdar», denemez. 
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Nitekim, Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komis
yonu da meseleyi aynı şekilde mütalaa etmiş ve ora
da belirtmiş, demiş ki: «Bu ikinci bir veto değildir». 
Bakınız : «Cumhurbaşkanının, önceki kanun metnin
de buîunmayan ve sonradan eklenen veya değişikliğe 
uğrayan hükmü de uygun bulmadığı halde, onun bir 
daha görüşülmesini istemek hak ve yetkisinden yok
sun bırakılması, Anayasanın 93 ncü maddesinin güt
tüğü amaca aykırı düşeceğinden, hukuka aykırı olur
du»». 

Cumhurbaşkanı, bu yeni hüküm hakkında bir daha 
görüşme isteğini iîk defa birinci kez yapmış olmak
tadır. Burada da bu yeni hükmü veto ettiğine göre, 
o kanun üzerinde, dışarıdan iki defa gibi gözükmek
te ise de, yeni hükmü veto ettiği için, veto oraya yö
nelik oMuğu için, birinci defa yapılan vetodur. Onun 
için, Senato kararının doğru olduğu inancındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Ülker. 
Yaînız, bir hususu, müsaade ederseniz arz ede

yim: Anayasamızın 93 ncü maddesine göre - Sayın 
önder'in de ifade ettikleri gibi - Anayasamızda \eto 
müessesesi yok, bir defa daha görüşülmek üzere 
geri gönderme müessesesi var; zattâlinizin de aynı 
mânâda kuşandığını aiîlıyorum; yalnız, yasıüış bir... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet, hukukçular 
öyle kabul ediyorüar, «Veto» kelimesi onun karşılığı 
oluyor. 

BAŞKAN — Yanîış oluyor. Yanlış bir tatbikat 
olmaması ve anlam olmaması için kısa bir tavzih 
yapmayı gerekli gördüm. 

Adaüet Partisi Grupu adına Sayın Sabit Osman 
Avcı, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AVCI 
(Artvin) — Say m Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Orman suçlarının affına dair bir kanun daha ön
ce bir ewe!ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ye
niden görüşülmek üzere meclislere iade ediinıfşii. 
Meclislerde görüşüMüğü sırada - Sayın Şener'in söy
lediğinden ve benim hatırımda kaldığı kadarıyle doğ
rudur muhtevada değişiklik yapıldı, affın kapsamı 
genişletildi, tarihi öne alındı. Tarihi de öne alabilir 
bu Meclis, kapsamını da büyütebilir; bu kendisinin 
Anayasal yetkisi içerisindedir. 

İkinci husus, «Veto»ı iîe «Geri gönderme» me
selesi. 

Hepimiz biMyoruz da «Veto» kelimesini alışkan
lık olarak kullanıyoruz. Bu konu önümüze geldiği 
zaman ben görevde idim; 22 Temmuz 1973 günü 

sıkıyönetimi uzatmak üzere Meclis birleşik toplantı
ya çağrılmıştı. Ertesi gün de Orman Kanununun, 
Af Kanununun yeniden görüşülmesi için Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu Meclisi olağanüstü toplan
tıya çağırmıştı, ekseriyet olmadı. Onun üzerine bi
raz meseleyi inceledim. Veto müessesesinde kanun 
düşer. BinaenaKcyh, bizim Anayasamızda Cumhur
başkanının veto hakkı yoktur. Veto iHe kanun düşer. 
«Bir kanun teklifi meclislerce kabul edilir, Cumhur
başkanının veto yetkisi vardır Anayasada»! dersek, 
veto ettiği anda o kanun düşmüştür, meclislerde bir 
kere daha görüşülmez. 

Bizim 1924 Anayasamız, 1961 Anayasamız, 1908' 
den 1915'e kadar üzerinde çalışılıp hazırlanan ev
velki İçtüzüğümüz ve omu esas alarak bazı değişik
likler yapmak suretiyle bugün yürürSikte bulunan' 
İçtüzüğümüzün, Cumhurbaşkanının kanunları bir 
kere daha geri gönderme yetkisiyle ilgili maddesi
nin o zamanki raportörlerim raporunu da tetkik et
tim; hatta raportör, merhum Hüseyin Cahit Yalçın' 
dır. 

Cumhurbaşkanına, kanunların bir kere daha geri
ye gönderilmesi yetkisi, çıkarılan bir kanun - özel
likle tek Medisii sistemlerde, 1924 Anayasasında, 
çift meclis yok - işlenen çok fahiş bir hata, gözden 
kaçmış bir hata dolayısıyle içtimaî bünyede, sosyal 
hayatta kargaşalıklara yol açması muhtemel bir hü
küm getirmiş ise; Sayın Cumhur başkanına meclisle
rini bunu dikkate alarak konuyu bir kere daha görüş
mek, müzakere etmek üzere geriye gönderme yetkisi 
Anayasamızda kabul edilmiştir. Bu ne vetodur, ne 
de ikinci defa geriye gönderme hakkını doğurur. O 
kadar öyledir ki; 93 ncü maddenin Sayın Şener tara
fından okunup kesif en yerinden sonraki fıkrasında; 
«Türkiye Büyük MiJIet Meclisi yine kabul ederse» 
diyor. Bu kanunu «Yine kabul ederse»(, «Aynen ka
bul ederse» demiyor, «Yine kabul ederse »ı diyor. 
Yine kabul ederse, yayınlamak zorundadır. Meclisle
rin yaptığı da bu. 

«Ee, değişiklik yaparea yenidir». Efendim, bir 
kanunu geri göndermenin esas sebebi, maksadı, geri 
gönderme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesinin 
esas maksadına indiğiniz zaman anlaşılıyor ki, bir 
kanun şöyle veya böyle değiştirdi diye ikinci defa 
Cumhurbaşkanına geri gönderme yetkisini, hakkını 
doğurmaz. Yine kabul etmiştir Meclis, o söylenen 
sosyal hayattaki kargaşalık vesaire, vesaire, siyasî bu
nalımlar hepsi dikkate alınmıştır, ama üzerinde bazı 
değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir. Değişiklik 
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yapılması esasen tabiîdir. Çünkü; Anayasanın 93 ncü 
maddesine göre bazı 'değişiküikfer isteyen gerekçey
le Cumhurbaşkanı geri gönderiyor. Sayın Önder gü
zel söylediler: Cumhurbaşkanın arzuladığı istikâmet
te değişikliği yaptınız, «Ben istedim ama istediğimin 
tamamını yapmadınız, bir daha geri gönderiyorum».. 
O zaman Cumhurbaşkanlığına kanun yapma yetkisi 
vermiş olursunuz. 

Halbuki Cumhıırbaşkanhği müessesesi, kanun 
yapma yeri değildir; kanunları yayınlamak yetki
siyle mücehhezdir. Bir defa, başında arz ettiğim, 
İçtüzüğümüzün gerekçesini hazırlayan raportörün ra
porundan okuduğum gerekçeyle sosyal hayatta, si
yasî hayatta birtakım kargaşalıklara müncer ela-
cr.k fahöş hataları Cumhurbaşkanı, zinanı nda işaret 
eder, hissederse Meclise gönderir. Bunun buraya 
konmasının başlıca sebeplerinden birisi de tek Mec
lisli sistem olduğu içindir. 

Şimdi hem Cumhurbaşkanına, «Bir kere daha gö
rüşün, şu gerekçe sebebiyle görüşün», hakkım tanı
yorsunuz; o gerekçenin bir kısmına Meclis olarak 
katılıyorsunuz, bir kısmım da katılmadığınızdan do
layı yeni yapacağınız değişikliklerde kanunun met
ninde ona yer veriyorsunuz. O zaman yeniden Cum
hurbaşkanına, benim istediğim kadarını yapmadın 
diye, veto hakkı doğurursunuz. Binaenaleyh, bu ko
nuda ikinci defa geri gönderme hakkı kanaatimizce 
Sayın Cumhurbaşkanında, Anayasamızın metni ve 
esbabı mucibesi muvacehesinde yoktur. Ben görev
deyken, bu kanun ikinci defa geriye gönderildiğin-
de, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde randevu aka
rak, «İkinci geri gönderme hakkınız yoktur, hukukî 
mütalaamız budur» diye teşebbüste bulundum; ama 
kendilerini ikna edemedim. Meclis tatile girmişti, 
seçim scnesiydi, seçimden sonra bildiğiniz bu mua
meleye maruz kaldı bu kanun. Millet Meclisi Ko
misyonunun raporu, evvelce esasen Mecliste müzake
re edilmiş, oylanmış, kabul edilmiştir. Bir kere daha 
önümüze gelmiştir, doğrudur. 

Meclis raporunun kabulünü arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Gruplar adına konuşacak başka arkadaşımız var 

mı?.. Yok, Tatbikatımıza göre «Son söz milletveki
linin»! uyarınca sıradaki bir arkadaşıma söz verece
ğim. 

Sayın Gaydalı, buyurunuz. 
ABİDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Bir hukukçu ve orman teşkilâtı ile ügüi bir uz
man olmadığım halde, hafızamı zorlayarak ve man-
trl temi çalıştırmak suretiyle bu konuya bir açıkhk 
getirilmesi bakımından söz almış bulunuyorum. 

Meclislerden çıkmış olan kanunların, Sayın Cum
hurbaşkanınca onaylanması veya eksik bulduğu tak
dirde, mecMsîerde tekrar müzakere edilmek üzere 
iadesi Anayasa gereğidir. 

Burada önemli bir nokta nazarı dikkatimi cel-
bediyor: 

Orman Suçlarının Affı hakkındaki Kanun, Sa
yın Cumhurbaşkanınca iade ediliyor. Eğer Yüce 
Meclis, i5k kanunundaki aynı metni benimsemiş olsa, 
Reisicumhura gider, onaylanır çıkar. Reisicumhurun 
noksan bumıuş olduğu metni, Yüce Meclis daha nok
san buluyor ki, yepyeni bir fıkra ilâvesiyle âdeta ye
ni bir kanun vücuda getiriyor. İnsaf buyurun, Say m 
Cumhurbaşkanı da elbetteki bu yeni metin üzerin
de ikinci iade hakkım kutlanacaktır. 

Bu bakımdan, Yüce Senatonun almış olduğu ka
ran ben şahsen yerinde buluyorum. Bu konuda Yüce 
Cumhurbaşkanımızın teklifleri yerindedir. Bu yön
de oy kullanılmasını Yüce Meclisten istirham ediyo
rum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
Konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bir yanlışlık olmaması için işlemi tekrar bilgilerini
ze sunuyorum:. 

Görüşmelerin bittiği bu sırada, Senato görüşünü 
benimsemeyen Komisyon raporu kabul edildiği 
takdirde, Anayasanın 92 nci maddesine uygun yönte
me göre Karma Komisyon teşekkül edecek ve nihaî 
görüşü bu Karma Komisyon tespit edecek; daha son
ra yine Genel Kurula gelecektir. 

Aksi halde; yani Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu raporu onaylanmadığında Cumhuriyet Sena
tosu görüşü benimsenmiş olacak ve 1779 numaralı 
Kanun, ikinci defa, bir daha görüşülmek üzere il
gili Komisyona havale edilecektir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bi
ze gelmediği için raporun okunmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Raporun tekrar okunmasşım istiyor
sunuz, hay hay efendim. 

Sayın Battal, rapor dağıtıldı; ancak... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sa

dece imza sahipleri okunsun. 
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BAŞKAN — Sayın Battal, bugüne kadarki tat
bikatımız, komisyon raporlarının okunmasından 
sonra komisyon başkanı falan zat, arkasından ko
misyon üyeleri, denilir. Ayrıca komisyon üyelerinin 
okunması bahis konusu değildir. Yeni bir tatbikat 
doğurmak da mümkün değil1, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Müsamahanıza sı
ğmıyorum Sayın Başkan, bütün partilere mensup 
komisyon üyeleri ittifakla imza etmişlerdir. Bunun 
tebarüzü, oylamada fikrî bir kanaat hâsıl eder; o ba
kımdan istirham etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten komisyon raporu
nun sonunda, «oybirliği ile» deniyor ve komisyonla
rın da çeşitli partilerden meydana geldiği, oluştuğu 
da Yüce Meclisin malumlarıdır. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Sayın Baş
kan, bir hususu istirham edeceğim: Anayasa Komis
yonumuzun görüşü kabul edildiği zaman yapılacak 
işlem ne olacaktır, bir kere daha izah eder misiniz? 

BAŞKAN — İki defa takdim ettim efendim, tek
rar ifade edeyim: 

Anayasa Komisyonumuzun raporu benimsen
diği tekdirde konu Karma Komisyona havale edile
cek, Karma Komisyonun raporu tekrar Yüce Ku
rula gelecek ve burada nihaî karar alınacak. Bu be-
nlmsenmediği, kabuî edilmediği takdirde, Cumhuri-

4. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırımdın, 
îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkat Ya
sasının Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/498, 4/275) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, İçtüzüğün 38 
nci maddesine göre önergeler vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkat 

Yasasının bazı maddelerini değiştiren yasa teklifimiz 
İçişleri Komisyonunda 45 gün içerisinde görüşülüp 
Genel Kurula gönderilmemiştir. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme doğ
rudan doğruya alınmasını tekHf ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tunceli 

Süleyman YıMıran 
BAŞKAN — Konu ile Komisyon Başkanlığı ha

berdar edilmiştir. 

yet Senatosunun metni benimsenmiş kabul edile
cek, kanun ikinci defa görüşülmek üzere komisyon
lara veriüecek, daha sonra Genel Kurula gelecektir, 
arz ederim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Raporun okunma
sı talebinden sarfınazar ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Rapor Yüce Meclisin bilgilerine sunuldu. 
Ş.'mdi Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 

Cumhuriyet Senatosunun metninin benimsenmeme-
sine dair oüan raporunu Yüce Kurulun... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yani Sena
to metninin benimsenmemesi... 

BAŞKAN — Evet. Bu benimsememe hakkında
ki Anayasa Komisyon raporunu Yüce Kurulun oy
larına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Anayasa Komisyonumuzun benimsememeye 
dair raporu kabul edilmiştir. 

Konu arz ettiğim gibi, Karma »Komisyona gön
derilecektir. 

Bu konuyu görüşecek Karma Komisyonum oran
lar nazara alınarak 9 Millet Meclisi üyesi, 9 Cumhu
riyet Senatosu üyesinden oluşması hususunu oyları
nıza sönüyorum: Kabul edenler... Kabuî etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİKMET 
BALOĞLU (İçel) — Katılmıyoruz, söz de istemiyo
ruz. 

BAŞKAN —; Söz istemiyorsunuz, katılmıyorsu
nuz. 

Önerge sahibi söz istemiyor. Önergeyi oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Anlaşılamadı efendim. 

Sayın Süleyman Yıldınm'm 38 nci maddeye gö
re verdiği önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

5. — Yozgat Milletvekli Ömer Lütfi Zararsızın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/561, 4/276) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa bir ek madde eklenmesine dair Kanun 
teklifimin, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gün
deme alınmasına delâletlerinizi saygıyla arz ve rica 
ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütf i Zararsız 

BAŞKAN — Konuyla ilgili Komisyona gereken 
tebligat yapılmıştır. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenizi izah için, önerge üzerin
de söz istiyorsunuz. Sayın Zararsız, buyurun efen
dim. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
teklifim, şöyle 10 aydan beri 2/561 sayı ile Plan 
Komisyonunda beklemiştir. Daha ne zaman ele ah-
nacağını bilecek kehanete de sahip olmadığımız için, 
38 nci maddeyi işletmek mecburiyetinde kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklif ile neyi getir
mek istiyoruz, kısaca arz etmek (istiyorum: Bu tek
lifimiz, İki mağdur kamu görevlisinin daha evvel 
geçmiş hizmetlerini borçlanma suretiyle emekliliğe 
saydırma imkânına kavuşacaklardım Şöyle ki: 

1. Mülhak camilerde cami görevliliği yapmış 
birtakım cami görevlisi çeşitli zamanlarda ya cami
nin mazbut camiler meyanına alınmak suretiyle veya 
görevlinin bir mazbut camiye nakledilmesi suretiyle 
veyahut da özlük ve sosyal hakları bulunmayan, hat
ta mevzuatla meslekî itibar bile verilmemiş olan 
mülhak cami görevliliğinden ayrılarak her hangi bir 
devlet dairesinde emekliliğe tabi bir hizmete atanmış 
oümak suretiyle Emekli Sandığı iştirakçisi olmuşlar
dır. 

2. Çarşı ve mahalle bekçileri : Bu zümre de 
Emekli Sandığına tabi olmaksızın ve sigortaya da 
bağh olmadan görev yapmışlardır. Öyle bir görev 
yapmışlardır ki, bir zamanlar çarşı ve mahalleler
den iane toplanmak suretiyle bunlara maaş öden
miş; daha sonra, özel idare bütçelerinden maaş 
ödenmeye başlanmış, özel idare bütçesi imkânsızhk-
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îarıyle 3 adya, 5 ayda ancak maaşları verilmek sure
tiyle çoluk çocukları mağdur edilmiş; ama yine ne 
emekliliğe tabidir ne de sigortalıdır. Üçüncü bir 
safha olarak bir ara Sosyal Sigortalar kapsamına 
alınmış, kısa süre sonra ortadan çıkartılarak Emekli 
Sandığı iştirakçisi yapılmıştır. Şimdi böylece zikzak
lı bir görev ifa etmiş olan, en çetin hava şartları içe
risinde bile, kışın en çetin gecelerinde bile milletin 
mal ve can emniyetini sağlamak, huzur ve endişesiz 
bir şekilde yarmalarını ve istirahatlerini temin etmek 
için vazifesi başında olan bu çarşı ve mahalle bekçi
lerinin, emekliliğe tabi olmaksızın, sigortaya tabi ol
maksızın geçirmiş olduğu sürelerini borçlandırmak 
suretiyle emekliliğe sayılmasını bu teklifimizle iste
mekteyiz. 

Hulâsa olarak arz edeyim: Mülhak cami görevlisi 
iken emekli veya Sosyal Sigortalara bağlı olmadan 
geçen zamanlann, sonradan emekliliğe tabi bir hiz
mete atanmış olanların geçmiş hizmetleriyle çarşı ve 
mahalle bekçilerinin emekli veya Sosyal Sigortalara 
bağlı olmadan geçirmiş oldukları fiilî hizmet süreleri
ni borçlanmak suretiyle saydırma kapısını açacak 
olan bu teklifimiz, iki mağdur zümrenin, sesini du-
yuramayan bu iki kamu görevlisinin emekliliğine ek
lenecek bir süreyi istihdaf etmektedir. 

Şu günümüzde hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Dev
letimiz çeşitli, müesseseler eliyle emekli maaşı, Bağ -
Kur ikramiyesi, maaşı, sigorta maaşı, çeşitli vesileler
le çalışanlara ve hatta çalışamayanlara birtakım hak
lar tanımaktadır. Hatta öyle haklar tanımaktadır ki; 
zamanımızda bir berber çırağı, lokanta garsonu, hat
ta kahvehane markacısı Sosyal Sigortalara bağlan
mak ve geçmiş hizmetlerini de borçlandırmak sure
tiyle birtakım teminata kavuşturulmuşlardır haklı ola
rak,, 

Bu anlayış içerisinde, mülhak cami görevliliğinde 
geçen süreyle çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen 
sürenin, geçmiş sürelerini borçlanmak suretiyle emek
liliğe saydırmaları, kanımca, ciddî bir vazifedir, bir 
haktır. 

İşte teklifimiz, bu hakkı sağlamak için verilmiş 
bir tekliftir. Binaenaleyh, bu iki mağdur zümrenin 
fiilî hizmetini resmen tanıma yolundaki teklifimizin 
gündeme girmesi istikâmetinde oy kullanmanızı ri
ca eder, hepinize selâmlarımı sunarım. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Sayın Zararsız'ın önerisini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa 1 ek 
madde eklenmesi hakkındaki Kanun teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/642, 4/277) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/642 esas numarada kayıtlı bulunan «4081 sa
yılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa 1 ek mad
de eklenmesi» hakkında Kanun teklifim, 16.6.1976 
tarihinden beri îçişleri Komisyonunda beklemekte
dir, 

içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Genel Kurul 
Gündemine alınmasını arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) 
hinde söz istiyorum. 

Aley-

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HlKMET 
BALOĞLU (İçe!) — Komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkam olarak katılmı
yorsunuz. 

Aleyhinde Sayın Mutlu, buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çiftçi Mallarım Koruma Kanunu halen yürür
lüktedir ve baştan aşağı mevcut Anayasamıza ay
kırıdır aslında. Köyleri köylerle, köylüleri birbiriyle, 
hayvancıları tarımcılarla birbirine düşüren bir ka
nundur. Yürürlükte olan bu kanunun bir maddesini, 
beş maddesini değiştirmekle halkı birbirine düşür
me sistemini yıkmak mümkün değildir. Halbuki yep
yeni, toplumumuzun anlayışına uygun; tarımcıyı bir 
tarımcı gözüyle, hayvancıyı bir hayvancı gözüyle gö
rerek hazırlanmış yepyeni çiftçi mallarını koruma 
kanun tekliflerimiz vardır. Bir defa kadük olmuş
tur. Yenilendiği haîde komisyonda görüşülmemekte
dir. Eğer Yüce Meclis ve komisyon alacaksa, bu 
maddeyi değil, bu tip baştan aşağı Anayasaya ve 
halkımızın toplumsal ve üretim anlayış yapısına uy
gun bu kanunu ele almalıdır. Onun için, böylece bi
zi aldatıcı olan bu tip değişikliklere Yüce Meclis 
itibar etmemelidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutlu, 
Sayın Bilgehan'ın önergesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 0nerge 
kabul edilmemiştir. 

VI. - SEÇİMLER 

1. — Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma 
ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu 
saptamak amacıyle kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/10) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin seçim bölümüne geçiyoruz. 

Basın tlân Kurumunun bugünkü çalışma ve ta

sarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap

tamak amacıyie kurulan (1.0/10) esas numaralı Mec

lis Araştırması Komisyonuna parti gruplarınca göste

rilen aday listeleri basılıp sayın üyelere dağıtılmış

tır. Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 

Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve tasarruf
larının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu saptamak 
amacıyle kurulan (10/10) esas numaralı Meclis Araş

tırması Komüsyonu aday listesi, 
(15) 

Adı ve soyadı Seçim bölgesi 

İsa Ayhan 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Çetin Yılmaz 
Doğan Araslı 
Hüseyin Keçeli 
Zekâi Altınay 

C. H. P. (7) 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
İçel 
Kars 
Konya 
Zonguldak 
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Adı ve soyadı 

A. P. (6) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Behfç Tozkoparan 
Faik Kırbaşlı 
Rıza Gençoğlu 
Mustafa Parlar 
H. Cavit Erdemir 

M. S. P. (1) 
M. Hulusi Özkul 

D. P. (1) 
Hasan Korkmazcan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oylarına sunuyorum: 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — Türkiye'de açlık sorunu olup olmadığının 
saptanması ile besin ve beslenme sıkıntılarının neden
lerini, bu konularda ilgili hükümetlerce alınan karar
ların etkilerini incelemek ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/11, 10/17) 

BAŞKAN — Türkiye'de açlık sorunu olup olma
dığının saplanması ile besin ve beslenme sıkıntıları
nın nedenlerini, bu konularda ilgili hükümetlerce alı
nan kararların etkilerini incelemek ve alınacak ted
birleri saptamak amacıyle kurulan (10/11, 10/17) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna par
ti gruplarınca gösterilen aday listeleri basılıp, sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Şimdi listeyi okutup oylarınıza 
sunacağım : 

Türkiye'de açlık sorunu olup olmadığının saptanması 
iJe besin ve beslenme sakıntılarının nedenlerini, bu 
konularda ilgili hükümetlerce alman kararların etki
lerini incelemek ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle kurulan (10/11, 10/17) esas numaralı Meclts 

Araştırması Komisyonu aday listesi. 
(15) 

Adı ve soyadı 

Seçim bölgesi 

Afyonkarahisar 
Aydın 
Burdur 
Denizli 
İstanbul 
Kütahya 

Adana 

Denizli 

Adı ve soyadı 

A. 
Kerem Şahin 
Hasan Özçelik 
İ. Behram Eker 
Abidin İnan Gaydalı 
Yusuf Uysal 
Mehmet Celâl Bucak 

M. 
Emin Acar 

D. 
Orhan Tokuz 

P. 

S. P 

P. 

(6) 

(D 

(D 

Seçim bölgesi 

Ağrı 
Ankara 
Balıkesir 
Bitlis 
İsparta 
Urfa 

Bursa 

Gaziantep 

C. H. P. (7) 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Hasan Bütüner 
Mehmet Emekli 
O. Orhan Çaneri 
Mehmet Sönmez 
ömer Kahraman 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
lev... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı ile 
türemiş grupların yasa dışr tutum ve davranışlarını 
saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştuğunu 
incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı eylemlerini 
tespit etmek amacıyle kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/12, 10/56) 

BAŞKAN — Ülkü Ocakları Derneği ile koman
do adı ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve dav
ranışlarını saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden 
oluştuğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara ay
kırı eylemlerini tespit etmek amacıyle kurulan (10/12, 
10/56) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nuna parti gruplarınca gösterilen aday listesi basılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi listeyi okutup oy
larınıza sunacağım : 

Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı ile türemiş 
grupların yasa dışı tutum ve davranışlarını saptamak, 
kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştuğunu incelemek 
ve uğraşılarında yasalara aykırı eylemlerini tespit et
mek amacıyle kurulan (10/12, 10/56) esas numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu aday listesi. 

(15) 
Seçim bölgesi 

Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Amasya 
Bursa 
Çanakkale 
Hatay 
Tekirdağ 

Adı ve soyadı 

C. H. P. 
Necati Cebe 
Mustafa Güneş 
Çetin Yılmaz 
Hasan Basri Akgiray 
Doğan Öztunç 
Hasan Yıldırım 
Kadir Özpak 

(7) 

Seçim bölgesi 

Balıkesir 
Gaziantep 
İçel 
istanbul 
İstanbul 
Kars 
Uşak 
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Adı ve soyadı 

A. P. (6) 
A. İhsan Ulubahşi 
Servet Bayramoğlu 
Halit Evliya 
Cemil Ünal 
Memduh Erdemir 
Oğuz Atalay 

Seçim bölgesi 

Afyonkarahisar 
istanbul 
Kahramanmaraş 
Kars 
Kırşehir 
Konya 

M. S. P. (1) 
Ali Acar Samsun 

D. P. (1) 
Hilmi Türkmen Samsun 

B \ Ş K A N — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 10/6, 10/9, 10/13, 10/14 ve 10/15 esas nu
maralı Meclis Araştırması komisyonlarındaki açık bu
lunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — 10/6, 10/9, 10/13, 10/14 ve 10/15 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarında 
açık bulunan birer üyelik için Adalet Partisi Grupun-
ca gösterilen üyelerin adlarını okutup, ayrı ayrı oy
larınıza sunacağım : 

«Araştırma Komisyonlarında açık bulunan üye
liklere Adalet Partisi Grupunca gösterilen adaylar : 

Esas No. : 10/6 
Konusu : Paris'te düşen Türk Havayollarına ait 

DC -10 tipi Ankara uçağınım hangi şartlar altında 
alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların in
celenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu : 

Fevzi Fırat, Zonguldak Milletvekili» 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edjen-

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Esas No. : 10/9 
Konusu : Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak 

ve hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli tedbirleri saptamak üzere kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu : 

Halil Millî, Urfa MilIetvekUi» 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Esas No. : 10/13 
Konusu : Güney bölgelerimizde kaçakçılık olay

larını yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu 
yüzden olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alı
nan tedbirlerim saptanması amacı ile kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu : 

Mehmet Özkaya, Gaziantep Milletvekili» 

BAŞKAN— Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/14 
Konusu : Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 

Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasını sağlamak amacı ile kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu : 

Halil Millî, Urfa Milletvekili» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Esas No. : 10/15 

Konusu : Sosyal Sigortalar Kurumunun konutla-
rıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihaleler
deki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu : İlhan Aytekin, Ba
lıkesir Milletvekili» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuy
la, Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan birer 
bağımsız üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sa
yın üye?.. Yok. Tekrarlanacaktır. 

Ancak bu üyelikler için sayın bağımsız üyelerden 
bugüne kadar Başkanlığa bir müracaat olmamıştır. 
Aday olmak isteyen sayın bağımsız üyelerin Başkan
lığa yazılı olarak müracaat etmelerini rica ederim. 
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VII. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (1) 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, küçük 
çiftçilerin İT. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/516) (S. Sayısı : 292) (2) 

BAŞKAN — Gündemimizin oylaması yapılacak 
işler bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 

Açık oylaması yapılacak bir tasarı ve bir teklif var
dır. Özetlerini gündemden okuyorum : 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

: tasarısı; 

2. Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Küçük 
i çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
i 

I Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
da, 10 eşit talisitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
teklifi. 

Açık oylama işlemi, geçen birleşimlerde alman ka
rar gereğince oy kutuları önce sıralar arasında dolaş
tırılmak ve sonra da kürsü önünde bekletilmek sure
tiyle yapılacaktır. 

Oylamaya başlayınız. 

VIII. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Genel Kurulun aklığı karar gereğin
ce, - çalışma saati 17.05'e geldiğinden, karar uyarın
ca - söziü sorulara geçiyoruz. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 6 haftadır bek
liyoruz, ne cevap veren var ne araştıran. Sorular or
tada. 

BAŞKAN — Sayın Değer, bildiğiniz gibi, gelen 
konular da İçtüzüğe, Anayasaya göre gelen husus
lardır. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
Orman Kanununun görüşülmesi sırası değildi, saati 
değildi, onu aldınız. 

BAŞKAN — Sayın Değer, dünden bunu görüşüle
cek konu olarak ifade ettim efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Devam edin 
bakalım ne olacak? Bir gün gelir, bakalım. 

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

BAŞKAN — Sayın İlcin?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya ilgili bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

(1) 325 S. Sayılı basmayazı 23 . U . 1976 tarihli 
11 nci Birleşim tutanağına, 

(2) 292 S. Sayılı basmayazı 7.12. 1976 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, tek bir bakan yok Genel Kurulumuzda. 

BAŞKAN — Var efendim, sayın Köy İşleri Ba
kanı buradalar. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Başbakan yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bazencir?.. Yok. 
İlgili Devlet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğret
menlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda. 
Ertelenmiştir. 
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6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıcın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç?» Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akova?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 nci soru geri alınmıştır. 

9. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddialarına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/66) 

BAŞKAN — Sayın Arslan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — İçel Milletvekili Nazım Bas'in, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum

huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

BAŞKAN — Sayın Arslan?., Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Öztunç?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yılmaz?» Yok. 
Saym Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. — İçel Milletvekili Nazım Baş'in, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Baş?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil izinli oldukları için 
ertelenmiştir. 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TFAT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

BAŞKAN — Sayın Buldaıılı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Göktepe?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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21. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tanın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sayın Buldanlı 2 nci defa bulunmadığından sözlü 

soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kangal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Türkmen?.. Yok. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Sayın îçişîeri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

BAŞKAN — Saym Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'in, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

BAŞKAN — Sayın Tan?.. Yok. 
Saym Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek

lik margarinlere ilişkin \Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

BAŞKAN — Saym İnce?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
30. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 

müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Keskin?.. Yok. 
Saym Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kırbaşh?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Ataöv?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 

Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/114) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
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Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Oylamaya iştirak etmeyen sayın üye var mı efen

dim?.. 
36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

37.— Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağaoğ-
lu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki beledi
yelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Özdemir?.. Yok. 
Sayın Başbakan ve ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Başka oy kullanacak sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız. 

40. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve \rabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Erdem?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
41. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 

olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Ünal?.. Buradalar 
Sayın Başbakan?,:. Yok. 
Ertelenmiştir. 
42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

BAŞKAN — Sayın Parlar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 

Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) 

BAŞKAN — Saym Parlar?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
44. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

BAŞKAN — Sayın İslâm?... Yok, 
Sayın Bakan?... Yok* 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Gülsen?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Ertelenmiştir. 
46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil izinli olduğu cihetle 
ertelenmiştir. 

47. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tarifin yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) 

BAŞKAN — Sayın Genç?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı buradalar, 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba

zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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50. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı Kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan?... Yok. 
Sayın Köy İşleri Bakanı buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

51. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/151) 

BAŞKAN — Sayın Araslı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

BAŞKAN — Sayın Nazım Baş?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü

leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı nın, 

Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

VII. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Bu arada açık oy sonuçlan gelmiş
tir, bilgilerinize arz ediyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti île Irak Cumhuriyeti arasın
da Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının açık oylamasına 43 sayın üye katılmış ve ne
ticede 38 kabul, 4 ret ve 1 çekinser oy çıkmıştır, oy
lama tekrarlanacaktır. 

Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç

larının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine iliş
kin Kanun teklifinin açık oylamasına 45 sayın üye 
katılmış ve neticede 41 kabul, 3 çekinser oy kullanıl
mıştır, oylama tekrarlanacaktır. 

Oylama neticesine göre çoğunluğumuzun kalma
dığı anlaşıldığından gündemdeki kanun tasan ve tek
liflerini sırası ile görüşmek için 6 . 1 . 1977 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanış Saati : 17.22 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasmda Kültüre! ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğun^ Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 43 
Kabul edenler : 38 

Reddeden : 4 
Çekin ser : 11 

Geçersiz oy : — 
Oya katılmayanlar : 403 

Açık üyelikler : 4 

\Kabul Edenler] 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

AFYONKARAHÎSAR 
ibrahim Elmalı 

AĞRI 
Cemil Erhan 

ANKARA 
ismail Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğlu 

ANTALYA 
Fahni özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Ccrit, 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barını 

ERZURUM 
Rasiim Canisii 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
Cemal Sucr 
Şükriye Tojk 

KARS 
Gemıil Ünal 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargül 
Mehmet Yüceler 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Kem âfettin Gökakm 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARDİN 
Talat Oğuz 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni KavLirmacıoğlu 

[Reddedenler] 

İÇEL 
Hikmet Bal o 51u 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

[Çekinser] 

SİİRT 
İdris Arı kan 

[Oya Katılmayanlar] 

Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaıloğlu 
Emin Bilen Tümcr 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 

Abdurrahman Unsal 
Ra m azan Yıldırım 

AFYONKAİİAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerce] 
R.asim liancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Gülcy 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

URFA 
Abdül kadir Öncel 

YOZGAT 
Ömer Liitfi Zararsız 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

Ali Ilışan ülubalı.şi 
»Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Pohıt 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
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Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçikar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Müsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliya giıl 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırukoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
Cevaıt ö nder 
Hasan özçelik 
Feraha Fatıma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
Ilyas Seçikin 
Sabahattin Seıek 
H. Turgut Toiker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ata öv 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 
Abdaırraıhkn Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Tu'rgu't Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
ismet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan AyteMn 
Cihat Biilgehan 

İbrahim Behranı E k o 
Ahmet İhsan Kırımh 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) (I.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
II. Celâlcttin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmst Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Ayknl 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çâneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami ArSilan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Konkanazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKJIİ 
Hassan Değer 
Abdüllâtif Ensanioğlu 
Recaıi Mcenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Güikân 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Rassim Küçükel 
A. Onhan Senemoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Er verdi 
Gıyasetitiin Karaca (B.) 
Kurkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
ismail Hakki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin ÎncioğLu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 

Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çidesdz 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Telcin 
M. Emin Turguta'lp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

(Bşk. V.) 
Mustafa Karamac 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez ' 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basrİ Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Calin 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Byüboğlıı 
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Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurruhmatı Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin özdemir 
•M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan Öztıınç 
Mustafa Parlar 
Îİhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk ÜJıman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlıı 
Şiııasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç, 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Anasflı 
Yasin Rozkunt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal G-üven (Başkan) 
Kemal. Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Kesikin 
Sab.ri Keskin 
Hilmi öztüi'k 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Alknışyedioğln 
Cemal Ceheeli 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk lımamoğlu 
Hayrettin Nakilboğilu 
Kâmdl özsarıyı'ldi'z 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğiu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Mcmduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
1brallim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşji 

KONYA 
Reşat AJksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin. Er bak an (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 

Fanilik Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Alımet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Tl. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necini özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca (İ.) 
Ahmet Buldanh 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zp'ki Teikincr 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
(Bşk. V.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDI; 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Tara-noğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğbı 
Sami Kumbasar 
Sûcli Reşat Sanına n 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar (İ.) 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebll Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver A kov a 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Ars'laın 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duırakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tiımisıi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 
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TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Feyzulilaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AH Oindl 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dilemen 
H. Kadri Eyüboğiu 

Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet. Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
tlisan Aralan 
Ilhami Çetin 
AH Fuat Eyüpoğlu 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 

. Trabzon 

1 
1 
1 
1 

Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Ahımet Ndhat A(kın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoi 
Sebati Ataman 
Bülenıt Eoevât 
Fevzi Fırat 
Onhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit 
Taksitle Faizsiz ödenmesine İlişkin Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy Verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
45 
41 

3 
1 

401: 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Mehmet Hulusi özkul 
AFYONKARAHİSAR 

ibrahim Elmalı 

AĞRI 
Cemil Erhan 

ANKARA 
î. Hakkı Köylüoğthı 

ANTALYA 
Fahni özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
Neoati Cebe 

BİTLİS 
Abidiıı İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasıim Cinisdii 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
Cemal Suer 

Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To(k 

KARS 
Cemil Ünal 

KAYSERİ 
Tufan Doğan, Avşargil 
Möhmet Yüceler 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

'SAKARYA 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
irfan Yankutan 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

URFA 
Abdülkadir öncel 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

SİVAS 
hmet Arıkan 

ADANA-

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

(Geçersiz Oy) 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Zülfikâroğlu 

(Çekinserler) 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 

[Oya Katılmayanlar] 

ADIYAMAN 

ANKARA 
ismail Hakkı Ketenoğlu 

Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman ÜnsaJ 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
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AĞRI 
Rıza Po-lat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

Orhan Kayman 
Hüsnü Cahit Kogkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygüu 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagiıl 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf-Kandemir 
öahit Kayra 
Kâmil Ktrıkoglnı 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma ÖztüTÖc 
Fikri Pehlivanlı 

-öndeı Sav 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ata'öv 
Deniz Bayfeal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıtaıaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdeım 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Muıtlu Menderes 

Nahi't Menteşe (B.) 
Behiş Tozkoparan 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akeeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytöfain 
Cihat Bilgehatı 
İbrahim Behram Eke* 
Ahmet Ihaan Kırımlı 

Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâl ettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (B§k. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kaşifti önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut ı 
Ahmet Tür kel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Serer 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsam 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENIZLt 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçeük 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Kortkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdiillâtif Ensarioğlu 
Reoad Iskıenderoğta 
Halat Kahraman 
Bahattin Karafcoç 
Mahmut Kepoiu 
Mahmut Uyanıife 

EDİRNE 
tlhamj Erte*» 
Yeîl Gaikaıı 
ilhan Işık 
Cevajt Sayın 

ELAZIÖ 
At i l â Aöilâ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğüu, 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe AJıiye Kö&sal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Oaal 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortpğlu 
imam Hüseyin In«ioğla 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmea 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi* 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem KılıçöPn 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutaılp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk.V.) 
Mustafa Karama» 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKARİ 
Mikail ficin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yümaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 



Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumahoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir. Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
ilhan özbay 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 

Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
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I Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yııldırım 

KASTAMONU 
Vecdi Hhan 
Mehdi KesMn 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığla 
Hasan Tosyalı 

I KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçufk İmamoğllu 
Hayrettin NakJboğılu 
Kâmü özsanyıâdıız 

KHIKLARELI 
Tankut Akajlm 
Mehmet Atagüra 
Mehmet Dedeoğhı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşfi 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Mehmet Oğuz Aitalay 

| Şener Battal 
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Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettsin Gökakm 
Mustafa Kubilay tmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslaaı 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tuancel 
Hasan Zen'gin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 

Adnan Akarca (B.) 
Ahmet Buldanb 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi? 
Tekim İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V.> 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sudî Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif islâm 
ismail Müftüoğlu (B.> 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı' 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret ö v e t 
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StVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duırakoğihı 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 
Nihan tlgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Biriler 

FeyzuHaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 
AM Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AH Oinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem DüfameiD 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kukç 
Halil Millî 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kânyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

1 
1 
1 
1 

YOZGAT 
îhsan Arslan 
İlhamı Çetin 
Ala Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoil 
Sebati Ataman 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 1 .1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan 

Mütevellit idare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince 'bir daha görüşülmek üzere geri: gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında C. Sena
tosu Genel Kurulunda onaylanan C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu rapora ile C. Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri ve M. Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu (1/232) (S. Sayısı : 212 
ve 212'ye 1 neti ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975 -
4 . 1 . 1977) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyetü ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 .5 .1976) 

X 2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — 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 açılma
sına ilşkin önergesi. (10/18); Urfa Milletvekili Ce

lâl Paydaş ve 12 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin sorunlarını ve bu sorunların 
çözüm yollarını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/60) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
kadaşmm, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 nca maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka-t 
daşınm, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-* 
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-! 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

4. '•— Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka^ 
daşınsn, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-ı 
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-! 
gesi. (10/21) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar« 
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec« 
li-si İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

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

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapüdığı iddia 



edilen yolsuzlukları saptamalk ve gerekli tedbirleri al
mak. amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Iç-
tüziigünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri* sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tç-
riizüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına iliş'k-in önergesi. (10/25) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek: gerekli tedbirleri sap
tamak. amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

11. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin İçinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün_ 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyon karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 r*ricadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık. ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekrae ye soyutlanma çabalarının önlenmesin] sağ-
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lama'k amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak: amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

18. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uyguri olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

19. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar. 
kadaşmın beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyîş 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak arnacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet M©Ç-
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tisi içtüzüğünün 102 ncİ maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Dcmirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesd. (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/39) 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
•ncfi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanım sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşımın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun oüup olmadığım ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddşleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/44) 

29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır. 
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy' 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi* 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım, yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 noî maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/50) 

35. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meçlisi İçtüzüğünün 102 nci mad-



nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mecisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığımın önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/59) 

45. — istanbul MiltetvakiJli Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/61) 

deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
Ms Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olana
ğını ellinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Maıhkemelerinin uygulama 
işleminin sonuçlan konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rımca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası-

46. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın-

/ ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

47. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

48. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
!Q3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

49. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak arnacıy-
le, Anayasanla 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

51. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

52. — Bundur MiletvekiM Osman Aykui ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekl' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

54. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri santamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

55. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergemi. (10/71) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas 
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarıncn bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/73) j 

57. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri., iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu" Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

59. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

60. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103- ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
sırla ilişkin önergesi. (10/77) 

61. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı «»ularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

62. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç 
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma 
sına ilişkin Önergesi. (10/80) 

63. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 



64. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına diskin 
önergesi. (10/82) 

65. — Hatay MıMfetveMlıi Malk Yıtoan ve 25 'ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

66. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

67. — Muğla Milletvekili Halil pere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

68. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 1] arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Hakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin 
önergesi. (10/84) 

69. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

70. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çilirlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
me>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzüs'inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arasta ması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

71. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 

Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konuaında, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

73. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

74. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

75. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/90) 

76. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

,77. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Herna Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

78. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişdere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saplamak 
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amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Me.lisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

79. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

80. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

81. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katüım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını- saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

82. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

84. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

85. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarım saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşın sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meelis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

87. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

88. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

89. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

90. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

94. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

96. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

97. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/111) 

98. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tarım Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

99. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın S8 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün İ02 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 
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100. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLİK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

101. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, İskenderun Demir -. Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zaran 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plaka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

106. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö-

, zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

107. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey-
-lana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/120) 
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108. — Hatay Milletvekili Sabri înce ve 9 arka

daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarım ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

111. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

113. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

114. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) 

115. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 

116. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin so'jnlarını ve çö
züm yollarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-* 
leni uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

117. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana» 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/130) 

118. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka-? 
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

119. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, MiHeı 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

120. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-< 
gesi. (10/133) 

121. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 10 
arkadaşının, Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinin üreticiye daha yararlı olabilmesi 
yolunda gereken tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) 

122. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/135) 

123. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin istanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 1C3 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 



124. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 11 
arkadaşının, Türkiye'yi ziyaret eden Alman sanayi
ciler heyetinin incelemeleri, yatırım teklifleri, istek
leri ve temasları konularında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddele
ri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/12) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 
arkadaşının, Van ve çevresinde meydana gelen dep
remle ilgili olarak yapılan yardım miktarını, deprem 
fonunda toplanan paraların harcama yerlerini ve su
iistimal iddialarının doğru olup olmadığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) 

126. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, yakacak sorununun çözüm yollarını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/138) 

127. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 11 ar
kadaşının, Kars, Kâzımkarabekir Öğretmen Lisesinde 
meydana gelen olayların sorumlularını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/139) 

128. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar
kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

130. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arikadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 neti, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 10'3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen

lerine yari Ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 
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15. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıimaz'ın, 

Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

16. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

17. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/871 

19. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktarın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

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

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

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

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

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

25. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyetli» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

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

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

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

29. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemek 
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

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

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

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

33. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

34. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Gün-
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

35. — 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) 

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

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

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

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

40. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

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



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

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

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

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

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

47. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olaa kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
;îs$kitt Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

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

49. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, ba
zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

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

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

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

53. —• İçel Milletvekili Nazım Baş'in, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

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

55. — Muğla' Milletvekili Ahmât BuldaıüYnın, 
Türk * Sovyet siyasetine ilişkm Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (ö/l 40) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

57. — İstanbul Milletvekili . Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

58. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

59. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

60. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

61. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som önerge
si. (6/155) 

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

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

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

65. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

66. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 
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68. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

69. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

70. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

71. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) -

72. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'tn, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

73. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

74. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

76. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/187) (*) 

77. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

78. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

79. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, .kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

80. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Ur fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

81. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

82. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

83. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

;84. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
tutatın, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/197) 
(*) 

85. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. <6/198) (*) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'rn bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

87. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

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

89. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

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

91. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

92. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

93. — istanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in* 
Ayasofya Camiine üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 



95. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. II. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara kaMdıMarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/192) 

98. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'mum, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

100. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

101. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

102. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

103. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

104. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

105. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtıma tahsis edilen dövize 
ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*)• 

106. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) (*) 

110. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayım yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 

111. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakam ve Bayındırlık 
Bakanı Pehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) 

112. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

113. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

114. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerim nakillerine 
ilişkin Miflî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

115. —- Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

116. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

118. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
mam'ım, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi* 
fen gençlere ilişkim içişleri Bakamımdan sözlü soru 
önergesi. (6/211) 

119. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerime ilişkim Mîllî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi* (6/237) (*) 

120. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakamımdan sözlü 
sora önergesi. (6/238) (*) 



121. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

123. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
d H. P.'fi gençlere ilişkin İçişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

124. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
iMşMn Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/241) (*) 

125. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına Üşkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

126. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

127. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ite bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

129. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
tmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

130. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşaTMun köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

132. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
giliin, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/251) (*) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyahatine 
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j ve ispanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

135. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
Lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/252) (*) 

136. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastiere ve alınan korunma. 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

| 137. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
j Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir

lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

138. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç ŞeUefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

139. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteriae 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

140. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düzaçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen-

I lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/256) (*) 

141. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

142. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/258) (*) 

143. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na« 
küllerine ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

144. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

145. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 

I önergesi. (6/261) (*) 
1 146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ

retmen tayan ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba-
! kanından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 
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147. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve naklilerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) <•) 

148. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

149. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

150. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/266) 
(*) 

151. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

152. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Milli Eğitim Müdürüne İlişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

153. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara üşkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

155. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

156. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde baızı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

157. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (•) 

158. — Rize MiBefveikili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/30Î) (*) 

159."— îstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine Pişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275)•(*) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerdin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin MİM Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

161. — Manisa Milletvekili Veli Bakırli'nın, îs-
tan'bul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya iMşkm Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

162. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına düşkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

165. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

166. — îstanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

167. — Ağrı Milletvekili Cerail Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

168. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Mfllî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

169. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim .Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

170. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 , 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

171. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

172. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 
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173. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

174. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa MiHî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/288) (*) 

175. — Artvin Milletvekili Ekrem Şâdi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi 
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen 
lere İlişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

176. —Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

178. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

179. — Aydın Milletvekili îsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin» nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
iiişkşn Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) •(*) 

180. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi. (6/295) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 

< * > - • • 

182. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

183. —^Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'in, Kayseri Mimar Sinan tlköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

184. —r Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

185. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi; 
(6/240) 

186. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü som önergesi. (6/270) (*) 

187. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'm, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

188. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
Siirt İli ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/302). (*) . 

189. — Ankara Milletvekili Nevdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü »om önergesi. 
(6/3C3) (*) . 

190. — îstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/304) ••(*). 

191. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/30ı5) (*) 

192. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/307) 

193. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri tasımaferına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi, 
(6/308) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştâyca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/309) (*) 

195. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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196. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısıııdıan sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

197. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/314) (*) 

198. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

199. — Kahamanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

200. -— Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

201. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

202. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

203. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten elçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

204. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

206. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

207. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 

i çıkarılan öğrencilere üişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-

I nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

209. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalm'-
ın, 1975 yılında demir çelfk ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba-

I kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

210. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın'-
ın, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta-

I lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

211. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
I nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği-
1 tini Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

212. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlh 
soru önergesi. (6/332) (*) 

213. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
I belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda

lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

214. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'-
J nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 

kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

j 215. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
I Mutlu'nun, Şevket Demirci'm, özel kuruluşlarda 

idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

I 216. — Adana Milletvekili llter Çübukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

217. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

218. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

I gesi. (6/339) (•) 
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219. — Balıkesir Milletvekili Necati Cefce'nin, 

1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) <•) 

220. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (•) 

221. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından- sözlü 
seni önergesi. (6/346) (*) 

223. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ıa ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Balkanından sözü soru önergesi (6/320) (*) 

224. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

225. — Hakkâri Milletvekili Mikâü İlçin'in, Hak
kâri ilmin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

2M. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

227. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akıbeti
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/3525 
(*) 

228. — İstanbul MiJletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

229. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

230. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

231. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, ÇSDteSler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

232. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

233. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

234. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

235. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

236. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

237. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

238. — Adana MMetivekiM Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına iKşkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 
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239,— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, l 
Onda Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin-
de açacağı Deniz Bitimleri Bölümünün engellenme- I 
sfiae iliklin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/374) 

240. '— Konya Milletvekilli Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
ü^kıin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

241. — Afyonkaraihisar Milletvekili Süleyman I 
Motlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yaptkoaik merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

242. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yıih küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara- I 
smdaki farkın üreticiye ödenmesine üşkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

243. *— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa -Malike- I 
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü soru. önergesi. (6/378) (*) I 

244. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka- I 
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna I 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte I 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği- I 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) I 

245. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ıtı, küt- I 
lü pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ I 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından I 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) I 

246. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret I 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden- I 
lerine ilişkin Baş'bakan ve Ticaret Bakanından sözlü I 
soru önergesi. (6/381)-.(•*) 

247.' — Sakarya Milletvekili - Nadir Lâtif İslâm' 
m,!imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine I 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/382) (*) 

248. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' I 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri iie müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) I 

249.— Antalya MiMetvekffi Fahri özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alman I 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu kö- J 

l nuda Dânıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 

250. — Muğla Milletvekili Hailil Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında İlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

j 251. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 

I iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

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

253. — Muğla Milletvekili Hail Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

I 254.-—- Konya Milletvekili Faruk Sükltn'm, Emekli 
I Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da-
I nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy-
! gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

255. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerlin, Top-
I rak Mahsulleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde-
I ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hâyvan-
I cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

256. — İstanbul Miletvekili Reşit Ülker'in, Trak-
I ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla-
I tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia-
I sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi. (6/369) -' 

257. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Aton-
I dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
I astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
I ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/370) 
258. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker%ı, Mor-. 

I sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
I Maliye Bakanından sözlü soru önergesi: (6/371) 

259. — İstanbul MiMetvekii Reşit Ülker'in, Ada-
I na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapddığı iddia-
I sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/372) 
260. — İstanbul Milletvekili' Reşit Ülker'in, trafik 

I kazalarının önlenmesi için- alınacak tedbirlere ilişkin 
J İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 



261. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

262. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

263. — Bsıkişehir Milletvekili Murat Kâ'hyaoğlu' 
mm, Eğj&ürn enıs*ilüülerine öğrenci almaş şelkline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) (*) 

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

265. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönımez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

266. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
kamyon montaj fabrikaları ile kamyon satış fiyatla
rına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/399) (*) 

267. — Antalya MMetvekili Fthri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Milî EğMm Bafcaraındian sözü soru önergesi 
(6/400) (*) 

268. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'aV bazi "okullarda alman ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözli soru önergesi. (6/402) (*) 

269. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı-
mf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

270. — Muğla Milletvekili Halli Dere'nin, Eğittim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci almış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergemi. (6/404) (*) 

271.. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka-
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklanyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

21 — 
272. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan

bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

273. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile. Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

274. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

275. — İstanbul Milletvekili Reşiıt Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-, 
gesi. (6/373) 

276. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere üşflcin Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/395) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demiırel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile îçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 2. — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta
rım, Orman ve Köy İsleri. Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Say^ı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 3. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ile 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu. U/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 1976) 



4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 ar
kadaşının, 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 
Mahallî İdare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/696) (S. Sa
yısı : 415) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

X 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Tüfkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadulla'h Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddrsıiırn (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : ?69) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1976) 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teldifi ile Adıyaman Millet-
vakili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

X 8. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 

22 — 

i Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Mernduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 

I 16 . 6 . 1976) 

i X 9. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
i yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün-

] deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da-
j ğıtma tarihi : 5.4.1976) 

l X 10. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
| ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet-
j vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mü-
I tetvekili Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
| Nâzım İnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo-
i a un un mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
- komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 

2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
j 22 . 6 . 1976) 

] 11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 

i dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon-
I lan raporları ile İçtüzüğün 38 asi maddesi uyarınca 

gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağsfcma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 

i nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nti maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa-

I yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 
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14. — 1 7 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 noı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 15. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili flhami Ertem ve 8 arkadaşının, 
tslâmî ilimler Akademileri kanun teKİiflert ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492. 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

X İ 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili -Rê it Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahy ı Milletvekili 
Ühan Ersoy'un, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yap.İma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra 
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204'o 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri • 1 . 7 . 1975: 
14. 6 .1976) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar-
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondokttör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol-
fatra mensupîarma fiilî hikmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maiddesine fıkralar eklen
mesi, hafldkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turfam Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner-
gesî. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

18. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyes'i Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi': 5.5.1976) 

19. — Ordu' Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Tunagii'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu tsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve baba* 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 .1976) 

20. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
ritMn eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Pîan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1976) 

21. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız
ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklen
mesine dair kanun teldifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/669) (S. 
Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 .12 . 1976) 

22. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkıriazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 3r>2) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
ralan hakkında kanun teklifi ve İçtü/.üçün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 24. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
Adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor^ 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtana tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen-
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meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

26. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

X 27. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 29. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 36S) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 30. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

32. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü f ıfcrasına bir 
hüküm elkîenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Miletveklili îl'han Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
töklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakikındaM 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Comlaurbaşikanıncşa bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezfkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

34. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtana tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

35. — Niğde Milletvekili Mehmet Altasoy ile Si
vas Miletvefcii Ahmet Duraikoğîu'nun, 5 . 3 ; 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 nou maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük tdkMetri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağılma tarihi : 19.6.1975) 

X 36. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkarüıMaırı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıitam tarihi : 30.6.1975) 

3 7 . - 3 Mıart 1965 tarife ve 551 sayılı MasrıkaHar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

38. — istanbul Milletvekilli Engin ÜnısaTm, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanım teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

39. — istanbul MiilfâtveMli Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

40. — Edirne MMetvekiDi tîhaımSi Ertem ve 4 
arkadaşının, Tsiyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 
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41. — Bieoilk Milletvekili Mehmet Brgül'ün, Şer* 
betçkrtu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

42. — Giresun MMetvekİi Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

43. — Çorum M'iUetvekiıM Yâsıin Haıtıiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

44. — Adıyaman MiHetvekülİ Kemal Tabaık ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 45. — Istartbul Müetveilcii Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

46. — Kıriülareli MMetveJdüi Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/5Ö) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

47. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desin* bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13,4.1976) 

} X 49. — Istan-bul Milletvekili M. Kâzım/ Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 50. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

51. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları ra< 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 52. — 11 Temmuz 1963 tadili ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 .1976) 

56. — Muş Mületvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 53. — Afyondcarafofear Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 

i 27 . 4 . 1976) 
ı X 54. — İzmir MifflieıtvdkÜ Neccar Türkcan ile 
; Kaya Bengîsu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

55. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık v« Sosyal İşler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı ; 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 
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57. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 

tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

58. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

59. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17.5.1976) 

X 60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/44-9) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1976) 

61. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dol&yısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba 
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

62. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkı.ıda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

63. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

64. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Milleı 
vekili Osman Aykul'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği 
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

65. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 66. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

67. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen 
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

68. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar' (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

69. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

70. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

71. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi ; 
9 . 6 . 1976) 

72. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 
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73. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

74. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun 
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3 . 7 . 1974,11 . 6 . 1976) 

X 75. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik KırbaşU'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) 'le Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartlan ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapıîmasf hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 6 . 1976) 

76, — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

77. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 78. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302. 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

79. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

80. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 81. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

82. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nd maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 ndi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tar.'hi : 1.7.1976) 

83. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

84. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 . 7 . 1976) 



— 28 -

85. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit "bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 ,1976) 

X 86. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Miste) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

88. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerimin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmeline ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

89. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

90. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llharrii Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulfei hak 
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı 
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

9!. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu 
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 

alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 93. —. Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı :399) (Dağıtma tarihi : 11 .11 . 1976) 

X 94. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanbğı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yulara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı :" 400) (Dağıtma 
tarihi : 1 1 . 1 i . 1976) 

X 95. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 1 1 . 1976) 

96. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/500) (S.. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 1 1 . 1976) 

97. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 99. —- Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 



100. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

101. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

102. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın 
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya 
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı 
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 .11 . 1976) 

X 1CI3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1976) 

10)4. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1976) 

X 105. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7. 12.1976) 

X 106. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vad« ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 107. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
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I kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın

ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi : 13 . 12 . 1976) 

' 108. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
I arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak

kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
I uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa

yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

109. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
• ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve krediler

den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
I İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın

ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) '(Dağıtma ta- • 
rihi : 17 . 12 v 1976) 

110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değsişti-

ı ralerek Ka'bulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa
yısı : 417) (Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1976) 

I 111. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve iz
mir Milletvekili Kemal Önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/116, 2/549) (S, 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 2 7 , 12 , 1976) 

112. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
I 5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın-
I da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya

rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

113. — Yozgat Milletvekilli Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine daıir kanun teklifi ve içtüzüğün 38 neti 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 

I (S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

(Millet Meclisi Birleşim : 28) 





Denem : 4 M İ L L E T M E C L I S 1 S. Sayısı :212'ye 1 nci Ek 
Toplantı : 4 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare 
Şahsî Haklarının Düşürülmesine Dair Kanunun 2 nci Kez Ana
yasanın 93 ncü Maddesi Gereğince Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Hakkmda 
C. Senatosu Genel Kurulunda Onaylanan C. Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ile C. Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlığı Tezkereleri ve M. Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu. 

(1 /232) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 605) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2551-1/276 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 8124 sayılı yazınız: 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair Kanu

nun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile Cumhuriyet 
Senatosu Anayasıa ve Adalet Komisyonu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca onaylanan Anayasa Komisyonu raporu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna havale edilmiş, adı geçen Komisyon tarafından hazırlanan 9 . 6 . 1976 tarih ve karar No. : 11 sayılı 
rapor, Cumhuriyet Senatosu. Genel Kurulunun 29.6.1976 tarihli 82 nci Bideşkruinde aynen ve işani oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Artburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.7. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8124 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 1. 14 . 1 . 1974 tarihli, 211 say/h yazımız ve 5 . 7 . 1974 tarihli, 10 Karar numaralı raporunuz. 
2. 18 . 2 . 1975 tarihK, 1/232 sayılı yazımı/, ve 2/'i . 6 . 1975 tarihli, 15 Karar numaralı raporunuz. 
Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair, Türkiye 

Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanunun, 10 Temmuz 
1973 tarihinde bir daha görüşülmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızca ikinci kez Türkiye Büyük Millet 
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Meclisine geri gönderilmesi üzerine Bask anlığınız, ikinci kez geri göndermenin Anayasa muvacehesinde 
mümkün olup olmadığı konusunda Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı ile istişarede bulunduktan sonra 
Anayasa Komisyonunun görüşünü istemiştir. 

Gerek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanında yapılan görüşmeler, gerekse Anayasa Komisyonundan 
alınan mütalâa, Sayın Cumhurbaşkanuun bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderme yetkisinin 
bulunmadığı noktasında birleşmiştir. Başkanlığımız ayrıca, 1779 numarah Kanunun, Cumhuriyetin 50 »d Yılı 
nedeniyle çıkarılan 1803 numarah Af Kanunu karşısında yayımına gerek olup olmadığı konusunun saptan-
ması için Adalet Komisyonunun da görüşünü istemiş, Adalet Komisyonu, kapsam farkı olduğunu, bu ne
denle söz konusu Kanunun yay unlanması gereğini belirtmiştir. 

Bütün bu görüşler ve yapılan işlemler, 18 . 12 . 1974 tarhih* 19 ncu Birleşimde Genel Kurulun bilgisine 
sunulduktan sonra C. Senatosunun görüşü sorulmuştur. Cumhuriyet Senatosunun da aynı görüşü bildirme
si üzerine, 30 . 1 . 1975 tarihli 33 ncü Birleşimde Millet Meclisi Genel Kuruluna bilgi verilmek suretiyle 
1779 numarah Kanun yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tekrar gönderilmişti, ancak Cumhurbaşkanı, 
Anayasa komisyonlarının görüşleri üzerine Başkanlığın yaptığı işlemler hakkında Genel Kurula sadece bilgi 
verildiği, oylanmak suretiyle onaylarının alınmadığı nedeniyle üçüncü kez geri göndermiştir. 

Bunun üzerine Anayasa Komisyonunun, kanunları Sayın Cumhurbaşkanının ikinci kez geri gönderme
sinin Anayasa muvacehesinde mümkün oEmadığı yolundaki görüşlerini muhtevi raporlar 212 S. Sayısı ile 
bastırılıp Genel Kurulun 3 . 7 . 1975 tarihli 99 ncu Bileşiminde görüşülmüş ve oylanıp kabul edildikten son
ra aynı işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyonu, önceki görüşlerinin aksine, Cumhurbaşkanı
nın, aynen kabul edilmedikçe, kanunları, bir daha görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderebileceği yolun
da karar vermiş, Komisyonun bu kararım muhtevi raporu 605 S. Sayısı ile bastırılıp C. Senatosu Genel 
Kurulunun 29 . 6 , 1976 tarihli 82 nd Birleşiminde görüşüldükten sonra oylanmış ve kabul edilmiştir. 

Kanun ikinci kez gönderildiğinde Başkannğımız, Anayasanın kesin olarak Meclislere yorum yetkisi 
vermediğini dikkate alarak, görüşme ve karar konusu yapmadan, Danışma Kurulu, Başkanlık Divanı, Ana
yasa ve Adalet komisyonlarının istişari görüşlerini Genel Kurulun sadece bilgisine sunmuş ve Kanunu ya
yımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına tekrar sunmuştur. Ancak Cumhurbaşkanı, bu görüşlerin meclislerin 
genel kurullarının onayına sunulmadığı gerekçesiyle Kanunu yeniden (Üçüncü kez) Başkanlığımıza gönder
mesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesi istikâmetinde işlem yapmak zorunluluğu doğmuş ve Baş
kanlığımızın evvelce yaptığı işlem Millet Meclisi Gene! Kurulunca onaylanarak karara bağlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun aksi istikâmette karar vermesi halinde yapılacak işlem hakkında Anayasa 
ve İçtüzüğümüz kesin bir yöntem göstermemektedir. Ancak, Anayasanın 92 nci maddesi kanunların kabulün
de son karar hakkını Millet Meclisine vermiştir. Buna göre; bizzarur Cumhuriyet Senatosunun görüşü ile 
birlikte Kanun dosyasının Komisyonumuza havalesi gerekmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun aldığı bu karar karşısında; komisyonunuzun görüşü saptanarak, Genel Kurulda 
görüşülüp karara bağlanmak ve aynı durumda, Cumhurbaşkanınca ikind kez geri gönderilen diğer kanun
larla da izlenecek usule esas olmak üzere düzenlenecek raporunuzun en kısa zamanda Başkanlığımıza gönde
rilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU RAPORU 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 9.6. 1976 
Karar No. : 11 

Esas No. : 1/276 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanının, Anayasanın 93 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; bir daha görüşülmek üze
re, Millet Meclisine geri gönderdiği bir kanunda, önceden kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca bir daha gö
rüşülmesi istenmiş olmayan bir hüküm, ikinci defa görüşülürken değiştirildiğinde; 

Bu suretle değişikliğe uğrayan hükmü, Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmesini isteyip, istemeyeceği 
konusu, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonunda ele alınmış; 

Çeşitli yönleriyle bir kaç toplantıda tartışıldıktan sonra, karara bağlanmıştır. 
Anayasamızın 93 ncü maddesi, Cumhurbaşkanına tanınmış bir veto yetkisi değildir. Sadece bir kanunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisince (bir daha) görüşülmesini sağlamak yetkisidir. 

Bu yetkinin, parlementoların tarihî gelişimindeki seyri uzundur. Eskiden veto şeklinde başlayan bu yetki, 
Parlementolu demokrasilerde, genellikle bu gün sadece bir «yenikten görüşme isıternie yetkfilsiif»' şeddinde kısıt
lanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi Cumhurbaşkanına yeniden görüşmeyi isteme yetkisini 
kesin olarak tanımıştır. O isteyince Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunu bir daha görüşecektir. 93 ncü mad
denin emri budur. 

Tartışma konusu yapılmış olan ve komisyonumuza getirilen bu noktayı komisyonumuz şu karara bağla
mıştır : Bu ikinci görüşme sırasında, yeni bir madde, fıkra, bent, hüküm veya herhangi bir şekilde değişiklik 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıldığında, ilk defa ortaya çıkan, ilk defa tesis edilen bu değişik yasa hük
münün, kendisince geçerli bazı gerekçelere dayanarak «ibdır kere daha» Parlemıentoda görüşülımesM Cumhur
başkanının istemesi halinde, bu bir kanunun birden ziyade, ikinci defa görüşülmesi isteği sayılamaz. 

Bir daha görüşülmesi istenen kanun hükmü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ilk kanun 
metninde bulunmadığı için, Cumhurbaşkanı, bu yeni hüküm hakkındaki bir daha görüşme isteğini ilk defa, 
birinci kez yapmış olmaktadır. 

Anayasanın 93 ncü maddesinin tanıdığı bu yetkinin,Parlamentodan geçen kanunun her hangi bir madde, 
fıkra veya kaydının Cumhurbaşkanına gerekli saydığında bir kere daha görüşülmesini sağlamak amacıyle ka
bul edildiği ortadadır. 

Cumhurbaşkanının, önceki kanun metninde bulunmayan ve sonradan eklenen veya değişikliğe uğrayan 
hüıkımü de «uygun bulmadığı» hıaMe, onun bir daha görüsüimıasıinıi istenmek halk ve yetfcisiiruden yoksun bıra-
kimıaısı, Anayasanın 93 ncü m/adıdesfiınlin güttüğü amaca aykırı düşeceğfaden, hukuka da aykırı olundu. 

Bu gerekçe ile komisyonumuz görüşünü yukarıda sunulan şekilde tespit etmiştir. 
Saygıyle arz olunur. 

Başkan (Bu raporda sözcü) Sözcü 
Samsun C. Bşk. Seç. Üye Kastamonu 

Refet Rendeci Nihat Erim A. Nusret Tuna 
Muhalefet şerhi eklidir. işlemin tekemmül biçimine 

ve usule muhalifim. 
Kâtip Bursa Hatay 

İstanbul Şeref Kayalar Mustafa Deliveli 
Ali Oğuz Kararda bulunamadı 

Söz hakkım saklıdır. 
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ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 2^v'73 ; . 1976 
Esas No. : 1)232 ' '" "::';•""''v-!' 
Karar No. : 13 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1779 numaralı Kanunun, 10 Temmuz 1973 
tarihinde bir daha görüşülmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanınca ikinci kez Türkiye Şüy^fe Millet.Meclisine geri 
gönderilmesi üzerine, Başkanlığınızca Anayasa muvacehesinde ikinci kez geri ggndermenin mümkün olup 
olmadığı konusunda Komisyonumuzun görüşü istenmiştir. 

Komisyonumuz, o tarihte könulyu derinliğine incelemiş ve Sayın Cumhurbaşkanının kanunları bir daha gö
rüşülmek üzere ikinci kez geri gönderme yetkisi bulunmadığını 'karara bağlamıştır. 

Bu konudaki raporumuz; 1779 No. lu Kanunun 1803 No. lu Af Kanunu ile kapsam farkı bulunduğu, bu ne
denle yayınlanması gerektiği konusundaki Adalet Komisyonu raporuyla birlikte Millet Meclisi Genel Kurulu
nun bilgisine sunulmuş ve bilâhara da Cumhuriyet Senatosunun görüşü sorulmuştur. Cumhuriyet Senatosunca 
da aynı görüş paylaşıldığından 1779 No. lu Kanun yayınlanmak üzere tekrar (Cumhurbaşkanlığına gönderil
miştir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı, Anaya'sa Komisyonları raporlarının Genel Kurullarda oya sunulmadığı, 
sadece bilgi verildiği nedeniyle kanunu üçüncü kez geri göndermiştir. 

Bunun üzerine Kom'iisyonumuz, konuyu tekrar müzakere ötmüş, eski görüşünü aynen muhafaza ettiğinden, 
kanunların bir defadan fazla Cumhurbaşkanınca geri gönderilemeyeceği hususundaki raporunu Millet Mec
lisi Başkanlığına sunmuştur. Millet Meclisi Genel Kurulu da aynı raporu aylayıp kabul etmiş ve aynı işlem ya
pılmak üzere, Kanun Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, önceki görüşünün aksine, Cumhurbaşkanının, ay
nen kabul edilmedikçe kanunları, tekrar görüşülmek üzere ikinci kez geri gönderebileceğine karar vermiş ve 
bu karar Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca da oylanarak kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca aksi istikamette karar verilmesi halinde yapılacak işlem hakkında Anayasa ve 
Millet 'Meclisi içtüzüğünde kesin bir yöntem gösterilmediğinden bahisle ve Anayasanın 92 nci maddesi kanun
ların kabulünde son karar hakkının Millet Meclisine verilmesi nedeniyle, Kanun ve Cumhuriyet Senatosu
nun görüşü, Millet Meclisi Başkanlığınca tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 10. 12.1976 günü meseleyi müzakere edip; Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 5 . 7 . 1974 
gün ve 10 sayılı görüşte ısrar etmiştir. 

Netice olarak; Anayasanın 93 ncü maddesinin sarahati, yasama tasarruflarında son sözün Millet Meclisine 
ait oluşu ve Millet Meclisinin de bu konuda 3.7.1975 tarihli 99 ncu Birleşiminde Anayasa Komisyonunun 
görüşünü benimsemek suretiyle iradesini izhar etmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığınca bir defa daha görü
şülmek üzere geri gönderilen kanun, Millet Meclisinde değişikliğe uğrasa dahi, ikinci kez Millet Meclisine iade 
yetkisinin Sayın Cumhurbaşkanınca kullanılamayacağına dair görüşümüzü emsal teşkil etmek üzere ve Komis
yonumuzca Anayasamızın 93 ncü maddesinin lafzı ve ruhî yorumunun da böylece belirmiş olduğunu saygıyle 
arz ederiz. 

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Urfa Malatya îzmir 

Abdülkadir Öncel Celâl Ünver Remzi Özen 
(îmzada bulunamadı) 

Ankara İsparta İstanbul 
Ccvat Önder Mustafa Cesur H. Basri Akgiray 
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İstanbul 
F. Hakkı Esatoğiu 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Sabân Demirdağ 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

fTabü Üye 
Ahmet Yıldız 

Tokat 
Zehni Betil 

Niğde 
Brgun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 
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İstanbul 
İlhan özbay 

Uşak 
Orhan Dengiz 

(Oylamada bulunamadı) 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Rize 

Sudi Reşat Saruhan 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Konya 
Şener Battal 

Trabzon 
H. Kadri Eyüboğîu 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 
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MlM\£EFET ŞERHİ 

Hukuk tarihi, kanunların - konulusunu ve yürürlüğünün - çeşitli dönemlere ve bu çeşitli dönemlerdeki 
çeşitli uygulamalara konu olduğunu göstermektedir. 

Bu çeşitli dönemler de, ülkelerin yönetimine esas olan - siyasal rejimlere - göre şekillenmektedir. 
Siyasal rejimin niteliği* kanunların - hangi tür irade ile konulacağı - ve - hangi tür irade ile yürürlüğe 

gireceği - esaslarını da belirlemektedir. 
Kanunların - halk iradesi ile konulduğu döneme kadar kanunlar, toplumları - şu veya bu kaynağa da

yalı olarak - idare eden iradeler tarafından konulmuşlardır. 
Toplumlar, kendilerini - şu veya bu kaynağa dayalı olarak - idare eden iradeler yerine - kendi seçtikleri 

temsilcileri eli ile - idare olundukları dönemde, kanunlar da - kendi seçtikleri temsilcileri tarafından - konul
maya başlanmış, ancak, bu kanunlann - yürürlüğe girmesi - konusunda, çok uzun bir dönemde kendileri 
adına - ferdî tasarrufu ile kanun koyan şu veya bu kaynağa dayalı-iradenin,-kabulü - veya-onayı-veya-gö-
rüşü - gerektiği yolundaki bir - psikolojinin - etkisinde kalmışlar ve böylece de bir - gelenek - tesis edilmiş
tir. 

Toplumlar, kendilerini.-kendi seçtikleri temsilcileri eli ile-yönetebilecekleri döneme kadar, toplumu yö
neten iradeye-bir takım manevî ve maddî güçler-izafe etmişler ve bu iradenin tasarruflarında daima-bu 
manevî ve maddî gücün-etkisini aramışlardır. 

Şu veya bu kaynağa dayalı iradenin yetkilerinin, - halkın bizzat kendisine devri-kolay olmamış, yetkile
rin dağılımı ve toplumun fertlerine geçişi, belli aşamalar ile gerçekleştirilmiştir. 

Arz edilen-gelenek-de, böyle bir aşamanın bir-dönemini - teşkil etmektedir. 

Bu gelenek, zaman sürecinde, ülkelerin yönetimindeki hâkim iradenin, önceleri mutlak olarak sahip bu-
lunduğu-kanunları bizzat koyma yetkisinin-, zaman içinde, halk tarafından seçilerek belirlenen kurullara 
devredilmesini müteakip, halk temsilcileri tarafından konulan kanunlarda, bu kanunun-hiç bir halde yürür
lüğe girmemesi-yetkisini tazammun eden-mutlâk veto-müessesesi getirilmiş ancak, halk iradesinin tecelli 
eden görüşü ile diğer iradenin-ters düşebildiği-görülmüş ve bu uyuşmazlıklarda - halk temsilcilerinin ira
desinin - tercih edilmesi gereği karşısında - mutlak veto - zaman içinde - nisbî veto - ya dönüşmüş ve uy
gulamada ortaya çıkan - uyuşmazlıklarda - da, halk temsilcilerinin iradelerinin tercih edilmesi gereği kar
şısında - nisbî veto - da, bu gelişim içinde yerini - yeniden görüşülmek üzere- geri gönderme - müessesesine 
bırakmıştır. 

Parlamenter demokratik siyasal rejimler ile yönetilen ülkelerde, yasama organı tarafından konulan ka
nunların - yürürlüğe girebilmesinde - devlet başkanının iradesi - esası kabul edilmiştir. 

Parlamenter demokratik siyasal rejimler ile yönetilen ülkelerin anayasaları, yasama organı tarafından 
konulan kanunların - yürürlüğe girmesi - konusunda çeşitli düzenlemeleri kabul etmişlerdir. 

Kimi ülkelerin anayasaları, kanunların yürürlüğe girmesi konusundaki devlet Başkanlığı iradesini - in-
şai - nitelikte kabul etmişler, kimi anayasalar ise bu iradeyi - idarî işlem - niteliğinde görmüşlerdir. 

Bu farklı görüşler, anayasalara, değinilen farklı esprileri ile yansımış ve farklı düzenlemelere konu ol
muştur. 

Türk Anayasa Hukukundaki Gelişim 

1876 Anayasasının 54 ncü maddesi : 
«Şûrayı Devlette bilmüzakere tanzim olunacak kavanin lâyihaları, Heyeti Mebbusanda badehu Heyeti 

Ayanda tetkik ve kabul olunduktan sonra, icraî ahkâmına iradei seniyye padişahi müteallik buyrulur ise düş
türül amel olur.» 

Görülüyor ki, Türk Anayasa Hukukunun gelişiminin bu döneminde, kanunlann yürürlüğe girmesine 
ilişkin işlem, bu anayasa yürürlüğe girinceye kadar kanunları - ferdî tasarrufu - ile koyan devlet başkanının 
- mutlak iradesi - esasına bağlanmıştır. 

Aynı anayasanın 1909 değişikliğinde hüküm, şu hüviyeti iktisap etmiştir : 
«Kavanini umumiyenin tasdiki ile ilânı meriyeti hukuku, mukaddesei padişahidendir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 212'ye 1 .rtci Ek) 



— 9 — 

Tanzim olunacak kavanin lâyihaları, Meclisi Mebbusan ve Ayanca tetkik ve kabul olunarak ledelarz 
tasdik ve icraî ahkâmına iradeî seniyyei hazreti padişahı taalluk ederse düsturu! amel olur. Arz olunan kanun
lar, iki mah zarfında ya tasdik olunur yahut tekrar tetkik edilmek üzere bir kere iade edilir, tade olunan 
kanunun tekrar müzakeresinde, ekseriyeti sülüsan ile kabulü şarttır. Müstaceliyetine karar verilmiş olan 
kanunlar on gün içinde ya tasdik veya iade olunur.» 

Görülüyor ki, meşrutiyet hareketini müteakip, anayasa, kanunların konulması hususunda - yasama 
organına - ağırlık kazandırmıştır. 

1924 Anayasasına - mehaz - teşkil eden - Polonya - Anayasasının 54 ncü maddesi : 
«Cumhurreisi, Esas Teşkilât Kanununa tevfikan kabul edilmiş olan kanunların - sıhhatini - imzası ile 

teyid ve Resmî Gazeteye dercini emredecektir. 
Cumhurreisi, kanun lâyihasını aldıktan itibaren otuz gün zarfında, yeniden tetkike tabi tutulmasını 

isteyerek Diyete iade edebilir; bu yeni tetkike gelecek alâde devresinden evvel tevessül olunamaz. 

Eğer teşrii meclisler - hiç bir tadile tâbi tutmaksızı n - lâyihayı, mebbusların ve sanat azasının mecmu ek
seriyetinin reyi ile tekrar kabul edecek olurlarsa, Cumhurreisi, kanunun - mutaiyetini - imzası ile teyid ettik
ten sonra, neşrini emredecektir.» 

1924 Anayasasının 35 nci maddesi : 
«Reisicumhur, Meclis tarafından kabul edilen ka nunları on gün zarfında ilân eder. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere, muvafık görmediği kanunları, bir 

daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibesi ile birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder. 
Meclis, mezkûr kanunu - bu defa da kabul ederse-, onun ilânı Reisicumhur için mecburidir.» 

Görülüyor ki, Cumhuriyet ile yönetime geçilmesinden sonra, Anayasa, kanunların konulması hususunda 
- yasama organının - ağırlığını artırdığı gibi, son sözün münhasıran - yasama organına - ait olduğunu da be
lirlemiştir. 

Gelişimin bu safhasında dikkati çeken bir önemli husus da, 1924 Anayasasının, - mehaz - Polonya Ana
yasasından - farklı - bir anlayışı benimsemiş olmasıdır. Mehaz Polonya Anayasası, Cumhurreisinin geri gön
derdiği bir kanunda, - yasama meclisleri tarafından her hangi bir değişiklik yapılmaksızın Reisicumhura 
arz edilmesi halinde, Reisicumhurun bu kanunu, bundan böyle ilân ile yükümlü olduğu kuralını benimse
mişken-, 1924 Anayasası, «Aynen muhafaza ve muhafaza edilende yani metinde ısrar keyfiyetini - benim
sememiş ve münhasıran, - kanunun yeniden kabulü - halinde artık bunun ilânını zorunlu kabul eden bir 
ifade ve tanzim tarzını», uygun görmüştür. 

Bir başka deyiş ile 1924 Anayasası, - mehaz - Polonya Anayasasının 54 ncü maddesinin benimsediği 
- yapı - ve - sistemi - uygun görmemiş ve - metni - değil - kanunlaştırmayı - esas almıştır. 

1960 Geçici Anayasasının 18 nci maddesinin birinci fıkrası : 

«Devlet Başkanı Millî Birlik Komitesince kabul edilen geçici kanunları, en geç yedi gün içinde ilân 
eder. İlânını uygun bulmadığı kanunları, tekrar görüşülmek üzere bu husustaki gerekçe ile birlikte Komi
teye geri gönderir. Komite, bu geçici kanunu beşte dört çoğunlukla kabul ederse, Devlet Başkanı, bunu 
en geç beş gün içinde ilân eder.» 

Kurucu Meclis Teşkili Hakkında Kanunun 21 nci maddesi : 
Devlet Başkanı, yayınlanmak üzere kendisine gönderilen kanunları, bir defaya mahsus olarak yeniden 

görüşülmek üzere yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte Kurucu Meclise gönderir, yeni Anayasa ile bütçe ka
nunu bu hükmün dışındadır, 

Geri gönderilen kanun, karma komisyonda müzakere edilir. Kurucu Meclisin Birleşik Toplantısında, 
bir evvelki maddeye göre oylanır. Ancak, kabul nisabı üçte iki çoğunluktur. Bu takdirde kanun, derhal ya
yınlanır. 

Görülüyor ki, 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren yeni Anayasa konulup, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yeniden toplandığı 25 Ekim 1961 tarihine kadar ülke yönetimi, - olağanüstü - bir mahiyet göstermiş 
ve bu - olağanüstü - şartlar, Anayasayı da etkilemiş ve kanunların konulmasına ilişkin hükümde bâzı deği-
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sikliklere neden olmuştur. Ancak, bütün bunlara rağmen - yasama organının ağırlığı - muhafaza edilmiş 
ve hatta son söz yine yasama organına verilmiştir. 

Anayasanın Hazırlanmasında Esas Alınan Yardımcı Metinler : 
Ön tasarının 96 ncı maddesi: 
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları, bir defaya mahsus olarak 

yeniden incelenmek üzere on gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Meclise geri gönderir. Anayasa ve Bütçe 
Kanunu bu hükmün dışındadır. 

Böylece geri gönderilen kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldükten sonra, tam sayısının 
salt çoğunluğu ile kabul olunursa, Cumhurbaşkanı, bu kanunu on gün içinde ilân etmek zorundadır.»' 

S. B. F. tasarısının 55 nci maddesi : 
«Parlamento tarafından kabul edilen kanun tasarı larını, Cumhurbaşkanı on gün içinde ya ilân eder veya 

tekrar görüşülmek üzere ilk Meclise iade eyler. Bunun üzerine 54 ncü madde uyarınca parlamento tarafın
dan kabul edilen tasarının Cumhurbaşkanı tarafından hemen ilânı mecburidir. Cumhurbaşkanı, iade yetki
sini, bütçe tasarıları hakkında kullanamaz.» 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu metninin 92 nci maddesi : 
«Anayasaya değiştirilmeden alınmıştır.» 
Anayasaya 93 ncü madde olarak değiştirtmeden alınan Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu metni

nin gerekçesi : 
«Bu hüküm 1924 Anayasasından gelmektedir. - İstanbul tasarısındaki, kanunun kabulü için mevsuf bir 

ekseriyet şartı - Cumhurbaşkanına bir nevi (nisbî veto) hakkı tanımak manasını taşıyacağından uygun görül
memiştir.»] 

Görülüyor ki, hazırlık çalışmalarına esas alınan yardımcı kaynaklar ve metinler dahi, günün - olağan
üstü - şartlarının etkisinde kalmış ancak, herşeye rağmen - yasama organının - ağırlığı ihmal edilmemiş, 
aksine, Anayasanın 93 ncü maddesinin gerekçesinde açıkça ifade olunduğu üzere - nispî veto - sonucuna 
yaklaşabilecek her türlü düzenlemeden büyük bir hassasiyet ile kaçınılmıştır. 

Anayasamun Hazrianışmda Yaıiarlıanüillan Yabamen Kaymaklar 

İftaılyan Cumihuırtiıyeıtii Anayasasının 73 ncü maddedmJn birimci ve ikinci fıkraları : 
«Ranuml'ar, kalbuiden iJtîbaırteto! bir ay içinde Cumhur udisi tarafından tasdik otanur. (Yürürlüğe könutoası 

emnoflunur)»; 
«Eğer meclisler, her biri kemdi üyderinin mufcliak çoğunluğu ite kanunun acele olduğunu beyan ederlerse 

tasdik, 'kamunun gösterdiği müddet içlinde yapılır.»' 
74 ncü maddesi: 
«Cuımihurlbaşkanı, kamumu tasdikten evvel gerekçeli bir rrtesaj ile meclislerden onun tekrar müzakeresini 

iöteyebife, 
Eğer medfcsfer yenliden tasvip ededıerse, o kanunun tasdiki miedburi olur.» 
Federali Atfimlanya Cuimihuriyteti Amiayas)asınım 82 nci mladdesi : 
«Bu Anayasamın1 hükümlerime göre kalbul ©dillen kanunlar, Federal Başkan tarafımdlan imzalanır ve Fe

derasyonun Resmî Gazetesinde ilâh edilir. ...» 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasanının 93 ncü Maddesi 

«Cumhurbaşkanı, Tunikliye Büyük Millet Meclislinde kabul edilen kamunlart 10E gün İçlimde yayınlar; uy
gun buüimiadığı kalnunu bir daha ğöröşütaek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı sürfe içimde 
Tüîfeiye Büyük Millet Meclîsime geri gönderir. Bütçe kamurian ife Anayasa bu hüküm dışındadır. Türküye 
Büyük Mlülfet Meclisi, geri gönderilen kamunu yüne kabul ederse, kamun Cumhurbaşklamımcia yayımlamır.» 

Aln'ayaSıaımız, parîamıemter demokratik siyasal rejimi benlimstediğimte ve hukukum üstünlüğü iîkesiimıi esas al-
dığroa göre, arz edilen maddemin ve hükümlerimin bu - rejim - ve - ilke - esaslianrada, değeriendirilmıesii gerie* 
kir, 
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Aırz edilen Anayas'a hükümleri ve Türk Anayasa Hukukunun tarihî geişimıi, tam bir açıiklık ve kesinlik 
içimde ortaya koymaıktadır ki, Anayasanın 93 ncü maddesinde - kanunların yürürlüğe gfcmıesli - konusunda ge-
tMImliş oSan düzıeniemiede, bir - veto - müessesesinden, hiç bir şekli ite söz edilmemekte ve münhasıran - bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme - müessesesi, yer almış bulunmaktadır. 

Gerçek böyle olduğuna göre, Anayasanın 93 ncü maddesi üzerinde yürütülecek her türîü araştırma ve 
tartışma ve çı)karil<mak istenecek her türlü sonuç, münhasıran, - yeniden görüşülmek üzere geri gönderme -
müessesesfain esprisi kapsamlında olmalk gerekir. 

Komisyonumuz çoğunlkığu, Anayatsamım 93 ncü maddesi metninde yer allan - kanun - tabirini münhası
ran - metin - oliaralk kalbul etmiş ve yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanına arz edilen kanunun, Cum
hurbaşkanınca - yenideın görüşülmek üzere geri göndeniJanesi - halinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin han
gi gerekçe ve hangi biçimde olursa olsun yapacağı değişliiMiık #e antük bir - yeni kamun - meydana geleceği 
ve sonucu oBaralk da, bu kanunun da, her halükârda ve mutlaska - yenliden görüşülmek üzere gerfi gömderile-
bime hüviyetinde bulunduğu - görüşünde birleşmiştir. ıKanaatiimjizce bu görüş, Anayasa koyucusunun 93 
ncü maddede öngördüğü sistem ile bağdaşır nitelikte değildir #) 

Evvelemiırıde, 
Bu görüş, - yeniden görüşütaesk üzere geri gönderilmıe - müessesesine - olağanhk - ve - süreklilik - getir-

mekffedir. 
Gerçekte ise - yeniden görüşüfaıek üzere geri göndenmıe - müessesesi, Anayasada bir - olağan dışı - bir -

özel durum - bir - istisna - olarak kabul edilmiştir. 

Bu görüş benimsendiği takdirde, Cumhurbaşkanı taosfından - yeniden görüşülmek üzere gemi gönderiiilten -
bir kanun üzedmde, Cumhurbaşkanının gerekçesi doğrultusunda yapılacak bir düzenleme de - yeni kanun hü
viyetimde kabul edileceği cihetle - Cumhurbaşkanı tarafından - yeniden görüşülmek üzere geni gönderilme - iş
lemine tabi tutulmak imkânlarını sağlamı&ıktadır. 

Böyle bir durum ise - şu veya bu neden ile kanunları koymaya yetkilli organ ile kanunları yürürlüğe koy-
miaya yefcMli mtaıkaim ara'sunda «ters düşme hailinde»1, yürürlüğe ıkoymıaya yetkili maltoaımın, kanunları koyma
ya yetkili organ tarafından konulan kanunlarım hiç bir hailde yürürlüğe gkemıerniesi gibi - Anayasa koyucusu
nun kabul etaedÜği bir isteyişin öfttaya çıkmasına neden oda-biîlecektar, 

Bu nitelikte bir işleyiş ise, Anayasa koyucusunun hassasiyette kaçındığı - veto - müessesesine yol açacak 
ve hatta - mutlalk veto - vasıf ve işleyişine dahi sebep olabilecektir. 

KaiMııkti, Anayaisamın 93 ncü maddesindeki müessesemin 1924 Anayasasından geldiğine açık bir belge olan 
madde gerekçesü, yukaırıda aynen vertifen ifade tarzı ile - veto - müessesesinin hiç bir şeklinin beminısenımedi-
ğini bdârttmektedir. Madde gerekçesinde sözü edilen 1924 Anayasasının - mehaz - kabul ettiği - Polonya - Ana-
yasasınıın 54 ncü maddesi, metini yukıanda aıynen verildiği üzere, komıisyonumuz çoğunluğunun birleştiği gö
rüşü ihltirva eden bir yapıya sahip olduğu halde 1924 Anayasası konulurken bu yapı Anayasa metnine alınma
mış ve bu görüş 1924 Anayasasımım koyucusu tarafından daha o tarihte beniimisenmem'iştir. Anayasanın 93 ncü 
mıaddestinin geerkçeslinde - gerli gönderime - müessesesıinin 1924 Anayasalından ve onun esprisi dahilinde ahndığı 
açukça ifade olunduğuma göre - komisyonumuz çoğun ki ğu tarafımdan bemimisenen görüş ve ahnan karar -
Anayasanın gerekçesi ile ters düşmektedir. 

1924 Anayasasının ve dolayısı ile Anayasamızın - k^numlarm yürürlüğe girtmfesii - hususumda - Polonya -
Anayasasının 54 ncü maddesinde öngörülen sistemi berömsememıiş olmaları öneımli ve ihmali edilemeyecek ge
rekçelere dayalıldır. 

Anayasamız 5 nci maddesıimde, yasama, yetkisinin mutlaltoa ve ancak - yasaima organı - taınafmdam kulanıla-
biılieceğini ve bu yetkinin devredilemeyeceğini hüküm1 i:;!)üma almıuş ve bu hüküm 64 ncü ve 92 nci maddelerde 
de ayrı ayrı teyit ve tekrar edimtiştir. 

Anayasamın 5 ncii, 64 ncü ve 92 ncî maddeleri uyarınca Ouımhurbaşkanı -kanun koymaya- ve -kantin 
tekllif etmeye - yetkili bir - organ ve makamı - değildir. 

Anayasa, 93 ncü maddede Cumhurbaşkanına, Türk Anayasa huikıufcunun tarihî gelişimli ve parlamenter 
demokratik siyasal rejimılin yapısı içinde - kanunları yürürlüğe koyma - yetkiisünli tanımıştır, 
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Kendisine, münıhaisıran -••yürürlük- amacı ile arz edilen bir - kanun - hakkında, Cumhurbaşkanının 
- yenliden görüşütoek üzere g&ti gönderme - yetkiisdnd kuülanması, hiç şüphesiz bir Anayasal haktır. 

Ancak, bu hak Anayasanın 5 nci, 64 ncü ve 92 nci ımaddelerlinde yer alan emredici hükümler ve bu hü
kümlerin esprfei dahilinde kullanılabilecektik. 

Cumhurbaşkanı, yukarıda da ligıilıi. bölüm vesilesi ile değinildiği üzere, kendisine arz edilen kanunun 
- yediden göirüşülmesiinli -, beM gerekçeliler ile yasama organımdan isteyebilir. 

Ancak bu istem. 
a) ıGerekçesliode zıikrettiiği hükümlerin, kendi görüşü doğrultusunda değiştirilmesi, 
yahut 
b) Gerekçesünde zikrettiği hükümlerin, kaldırılma sı, 
Hallerinde, bu kanuna -yürürlük- sağlayacağı sonuçlıarMia ullaşırsa, 
Cumhurbaşkanı, Anayasanın 93 noü maddesinde ıtanınan yetkiyi - taşmış - ve - şahsî iradesıi - ile 

- kanun koyma - durumuna geîlmiiş olur. 
iBu durumun ise Anayasa ile bağdaşır yanı yoktur. 
Mümkündür ki, belli bir konuıda «-kanun koymaya yetkili yasama organı - ile -kanunları yürürlüğe 

koymaya yetkili Cumhurbaşkanı - karşıit görüşlere sahip bulunabilirler» böyle bir halde her halükârda ve 
mutlaka -halkın temsiMİdilerlinden oluşan ve bu mafoiyetli ile halkın iradesini ortaya koyan yasama organının -
görüşünün -terdh- edilmesinde zaıfluret vardır. 

Komisyonumuzun çoğunluğu tarafımdan benimsenen görüş ise buma imkân vermıemaktöd'ir. 
Komisyonumuzun çoğunluğu tarafından ileri sürülen ve - aynen muhafaza - halinde, Cumhurbaşkanının 

bu kanunu yürürlüğe koymak 'ile yükümlü almasının - yasama organının ağındığımı koruduğu - yol/undaki 
görüşe de katıılmafc mümkün değildir. Zira, bu halde yasama organının - mutlak - olarak sahip bulunduğu 
- kanun koyma yetkisi sınırlandırılmış - olur. 

Toplum hayatı, 'sürekli - gelişim - halindedir. 

Anayasalar tarafından öngörülen -çift meclisli sistemler-, -meclislerde ik'i defa görüşme esası- v. d. 
düzenılömıeler, dalima -en mükemmel kanunu gerçekleştirebilirine - amacına yönelik ^tedbirlerdir. Bütün bu 
(tedbirlere rağmen - en mükemmel kanunlaştırmayı gerçekleştirmek - mümlkün değildir. Toplum hayatının 
- sürekli gelişimli -, Cumhurbaşkanı tarafından - yenliden görüşülmek üzere geri gönderilen - kanunun bu 
'isltem nedeni tide yürütülecek - ikinci görüşmesıinde - hiç şüphe yok ki, - yasama organının - başlıca görevi, 
toplumun sürekli gelfişlim gösteren ihtiyaçlarını gözeterek - kanunlaştırma - işlemini bu doğrultuda yürütüp 
-en mükemmeli- ortaya koyabilmek için çaba göstermesi ve hattâ bunu baışarmasıdır. Bu çaba da muhak
kak ki, kanunda gerekli değişiklik ve eklenltileri icap evirebilir. Böyle bir halde - yenli bir kanunlaştırma -
değil - gerçekleştirilmiş kanunlaştırılmanın iyileştirlm esli - söz konusudur. 

Bu - iyileştirme - işlemünde, -boyutlar genişletilmekte veya daraltılmakta- fakat - kanunlaştırma -
gerçek hüviyeti ile mevcudiyetini muhafaza etmektedir. iEsas olan da - kanunlaştırma - dır. 

Partamenıter demokratik siyasal rejimlerde - kanunlaştırma - ancak, - kanun teklif etmeye yetkili organ 
ve yasama meclisleri üyelerinlin siyasa! tercihleri 'ile- gerçekleşebilir. 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın ilgili hükümleri uyarınca -kanunlaştırma- yetkisine sahip değildir. 

Yasama organı - kanunları koyarken - Ornıhuribaşkanı da kanunların yürürlüğünü gerçekleştirirken: 
a) Hukukun üstünlüğünü korumak. 
b) lYalsama organı -toplumun ihtiyaçlarını en yararlı biçimde karşılamak -. 
Cumhurbaşkanı, - (toplumun ihtiyaçlarını en yararlı .biçilmde karşılayacak tedbirleri korumak -. 
Kuralları ile bağlıdırlar. 
Yasama organının, -kanun koyma- işllemterinde, yukarıda arz edilen kuralların gerçeMeş'fcirfiimesindekîi 

- yanılma oranı -
ile 
Cumhurbaşkanının, -kanunları yürürlüğe koyma- lişlemılıerinde, yukarıda arz edilen kuralların gerçekleş-

ıtiırtilımıesindeki - yanılma oram -
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Hakkında, karşiiMck olıarak ancak bir - asgarî eşit İlik - ten söz edilebilir. 
Ancak, bir -asgarî eşitlik- ton söz edilebildiğine göre de, Anayasanın 93 ncü maiddastodeldi -yenttdıen 

görüşülmek üzere geri gönıderme- müessesesinin değerlendirilmesinde, Anayasamn 5 nci maddesi uyarınca 
sahip olduğu -yasama yetkisini- başkaca hiçbir organ ve makam tavaf tadan kulaınİmaisı için devir imkânı 
bulunmayan yasama organımın iradesinin terdin edümesiraiın ve bu iradeye üstünlük tanınmasının zorunUıuğu 
açıktır. 

Anayasanın 149 ncu maddıesiinde Cumhurbaşkanına -Anayasa Mahkemesinde iprtal davası açma- yetkisi 
- mutlak - olarak ıtanınmıştır. 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme gibi - kesin - bir yeltMnün de • mutlak - sahlibi olan Cum
hurbaşkanının gerek -ancak bir defa- kullanabileceği -yenliden görüşülmek üzere geri gönderme- yetki
sini, gerek -Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma- yetkisini kullanmak suretiyle ve Anayasayı zorla
madan - millet ve tarih önündeki sorumluluğunun - 'icaplarını, yenine gdtürmesü mümkündür. 

İmkânlar ölçüsünde temas edebildiğimiz ve temas edemediğimiz düğer -hukuka-, -Anayasaya- ve 
- parlamanter demokratik siyasî rejime - dayalı gerekçeler nedenli iledir ki, 1924 Anayasası -kanunların 
yürüdüğünün - düzenlenmesinde -mehaz- Polonya Anayasasının 54 ncü maddesinin -yapısını- ve -sfe-
ıtemini - benimsememiş ve - metin anlayışını - değil - kanunlaştırma anlayışını - esas alarak gerekli düzen
lemeyi yapmış ve bu düzenleme de 37 yıllık bir yürürlüğü müteakip 1961 Anayasasına da 93 ncü madde 
olarak aynı - yapı - ve - espri - ile intikal ettirilmiiştir. 

Anayasa koyucusu tarafından benimsenmediği için 1924 Anayasasının 35 nci maddesinin düzenlenmesinde 
yer verilmeyen Polonya Anayasasının 54 ncü maddesindeki - yapı - ve - sistemi - öngören ve böylece benim
senmemiş - metin anlayışını - kabul edip, Anayasanın benimsediği - kanunlaştırma anlayışını - ihmal eden 
Komisyon çoğunluğu kararına muhalif kaldım. 

Refet Rendeci 
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