
CİLT : 7 TOPLANTI: 2 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

- » » ! > • 

5 nci Birleşim 

12.11 .1974 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 
II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 
IV. — Başkanlığın genel kurula sunuşları 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
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2. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
Başbakan Bülent Ecevit'in 9 Kasım günü Cum
huriyet Halk Partisi Gençlik Kurultayında Par
lamento ile ilgili olarak söylediği sözler dola-
yısıyle gündem dışı konuşması. 

3. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-
vilgen'in, Başbakan Bülent Ecevit'in 9 Kasım 
günü Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kurul
tayında Parlamento ile ilgili olarak söylediği 
sözler dolayısıyle gündem dışı konuşması. 
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uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/291) 93 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit' 
in Millet Meclisinden güvenoyu alabilecek 
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1. — GEÇEN TUT, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Mardin ilinin 
altyapı sorunları : 

tçel Milletvekili İbrahim Göktepe, bu yıl Çukuro
va'da görülen beyaz sineğin, pamuk ve diğer tarla 
ürünlerinde meydana getirdiği tahribat ve Hüküme
tin bu konudaki ilgisizliği. 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım da, Do
ğu Anadolu bölgesindeki kuraklık nedeniyle meyda
na gelen tohumluk ve yiyecek buğday sorunlarının 
halledilmesi konularında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

ingiltere'yi ziyaret maksadıyle çeşitli parti grup
larından oluşacak bir heyetin teşkili için, 25 . 6 . 1974 
tarihli 100 ncü Birleşimde alınan karara ilişkin ola-

Teklif 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 ar
kadaşının, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesi 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/295) (Plan Komisyonuna) 

Sözlü Soru 
2. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. Sayın üyelerin lütfen, isimleri yazılı plâkaların üs
tündeki beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

ANAK ÖZETİ 

rak, gruplarca gösterilen adaylar Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

12 Kasım 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,07'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 
Memduh Ekşi Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Yazdı Sorular 
3. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 

Y. S. E. dergisine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/286) 

4. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, Ana
dolu Üniversitesi'nin hazırlık çalışmalarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/287) 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyurkçu'nun, 
Antalya'nın Elmalı ilçesi Jandarma Kumandan Veki
li ve yardımcısının mahalle bekçisine yaptıkları iş
kenceye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/288) 

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

malarımıza başlıyoruz. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 .11 .1974 Sah 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 5 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli'nin, Baş
bakan Bülent Ecevit'in 9 Kasım günü Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik Kurultayında Parlamento ile ilgili ola
rak söylediği sözler dolayısıyle gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır, on
ları karşılamaya çalışacağım efendim. 

«Sayın Başbakanın parlamento hakkında söylediği 
esef verici sözlerle ilgili olarak gündem dışı söz isti
yorum. Saygılarımla.» diyerek, Demokratik Parti 
Genel Başkanı Sayın Ferruh Bozbeyli gündem d-.şı söz 
istemektedir. 

Sayın Bozbeyli, buyurunuz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde ve belki de dünya tarihinde benzeri 
gösterilemeyecek olan ve esefle kaydedilen bir olay 
9 Kasım günü memleketimizde ve Ankara'nın göbe
ğinde cereyan etmiştir. Olayın faili Sayın Ecevit'tir. 
Sayın Ecevit Başbakandır. Sayın Başbakanımızın - ken
dilerine özellikle bu şekilde hitap ediyorum - Sayın 
Başbakanımızın Parlamentomuzu ağır şekilde suçlayan 
sözleri gazetelere intikal etmiştir. Bu sözler aynen şu
dur: 

«Sorunları 10 yıl geriden izleyen bir Parlamento 
ile Türkiye'nin hiç bir sorunu halledilemez.» 

Bu sözleriyle Sayın Başbakan, ,«Bu Parlamento hiç 
bir iş yapamaz» diyor ve Parlamentoya taarruz emri 
veriyor. 

Bu sözlere sizler ister «öfke» deyin, ister ;«hiddet» 
deyin, isterseniz «bir idrak yanılgısı» deyin; her halde 
bu sözlerin Anayasa kitabımızda yeri yoktur, bu sözler 
başka bir kitaptan aktarılmıştır. 

Oysa, Meclis Başkanları bu Parlamentonun oyla-
riyle görev başındadır. Cumhurbaşkanımız bu Parla
mento karşısında sorumludur. Anayasa Mahkemesi, bu 
Parlamento varsa varlığını devam ettirecektir ve Sa
yın Ecevit bugün herhangi bir vatandaş değil de Baş
bakan ise, sıfatı bu Parlamentonun güvenine dayan
maktadır. Bugün kendilerine ı«Başbakan» diyorsak, iti
barımız Meclisimizin kendilerine verdiği oya dayan
maktadır. 

Sayın Başbakan, kendilerine yöneltilen ağır sözleri 
karşılamak için ve daha evvel söylediği sözleri tavzih 
etmek için dün Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda 
şu tavzihi yapmıştır: 

«Ben Parlamento müessesesini hedef almadım. Be
nim Parlamentoya her zaman saygım ve inancım var
dır. Ben kendimi ilerici sayıyorum; Parlamento çoğun
luğunu teşkil eden partileri de tutucu sayıyorum.» 

Sayın Başbakanın bu tavzihi ne ölçüde inandırıcı
dır; bunu Yüce Meclisimizin takdirlerine sunuyorum. 

Ancak, şayet ben j«Sayın Başbakan kendi Hükü
metinin 10 yıl gerisinde kaldı» desem, veyahut «Sa
yın Meclis Başkanı Meclisimizin 10 yıl gerisinde kal
dı» desem; sonra da, ı«Ben Başkanı kastetmedim, Baş
kanlık müessesesini kastetmedim, Başbakanlık mües
sesesini kastetmedim» desem ne kadar inandırıcı olabi-
lirsem, Sayın Ecevit de o kadar inandırıcı olabilir. 

Tutuculuk meselesine gelince; şayet, tutuculuk, 
muhafazakârlık demek ise, diğer partiler ne der bil
mem; ama ben tutuculuğu Demokratik Partiye bühtan 
telâkki etmem. Zira, Demokratik Parti her zaman ve 
daima muhafazakâr görüşü şerefle savunacaktır. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, şimdi huzurlarınız
da Millet Meclisi İçtüzüğünün 137 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasını okuyorum: (Maddenin matlabı, «Mec
listen geçici çıkarma») ı«Görüşmeler sırasında Cum
hurbaşkanına, Cumhuriyet Senatosuna, Millet Meclisi 
Başkanına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanlarına, Başkanlık görevini yerine getiren 
Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek veya on
ları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine ve
ya onun Anayasa düzenine sövmek». 

Bu fiilî irtikâp edenler Meclisten çıkarma cezası 
alırlar. Sayın Başbakan, bu fıkrada sayılanların to
punu birden hedef alarak; «Bu Parlamento halkın 10 
yıl gerisinde kalmıştır. Bu Parlamento hiç bir iş göre
mez» diyor ve Parlamentomuzun meşruiyetine suizannı 
davet edecek sözler söylüyor; ama (muhterem millet
vekili arkadaşlarımın dikkatini çekerim) okuduğum İç
tüzük maddesinde Meclisten çıkarma cezası verilebil
mesi için hakaret, sövme, tehdit vesair davranışların 
görüşme sırasında cereyan etmesi aranmıştır. Oysa, Sa
yın Başbakan biraz evvel naklettiğim sözlerini Meclis 
görüşmeleri sırasında söylememiştir. Sayın Başbakan, 
Meclise saldıran bu sözlerini Cumhuriyet Halk Partisi 
Kurultayında ve Meclis dışında söylemiştir. Bu bakım
dan Sayın Başbakana bir ceza verilemez; İçtüzük ba
kımından Sayın Başbakana bir ceza verilemez. Cezayı 
gerektiren fiil vardır da, bunu cezalandıracak hüküm 
yoktur. 
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BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamamlayınız 
efendim. 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Bir paragrafım 
kaldı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bu İçtüzük, 
Başbakana saldırı olursa cezasını göstermiştir de, Baş
bakan saldırırsa, onun cezasını tayin etmemişir. Gü
nün birinde bir Başbakan gelecek, güven oyu aldığı 
Meclise de saldıracak.. Bu Içtüçüğü hazırlayanlar bu
nu nereden bileceklerdi? Ama, böyle şeyler akla gel-
mezmiş; ama başa gelirmiş. Akla gelmedi; ama başa 
geldi.. 

Aziz arkadaşlarım, geçmişte, «İhtilâl beyannamele
ri basılıyor» ihbarı üzerine, bu ihbarı Meclis İdare 
Amirine bildirmekten başka hiç bir günahı olmayan 
bir İçişleri Bakanına, Müşterek Başkanlık Divanı top
lanıp, bir tek müstenkife karşı ittifakla karar vermiş 
ve Bakanı kınamıştı. Bakalım, şimdi Başkanımız ve 
Başkanlık Divanımız ne yapacak? 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 

2. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Baş
bakan Bülent Ecevit'in 9 Kasım günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kurultayında Parlamento ile il
gili olarak söylediği sözler dolayısıyle gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Aynı konuda konuşmak üzere, A. P. 
Meclis Grupu Başkanvekili Sayın Ali Naili Erdem, 
buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

ALt NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Bazen «batıcı»; bazen, «modern»; bazen, «tarihi 
yanılgının itirafçısı»; bazen, «ilerici» gibi kalıplara 
durmadan girip çıkan, aslında kendisinin ne oldu
ğunu arayan; insandan çok, toplumları millet yapan 
değer yargılarını tahrip etmek için değişik hüviyet
lerde görünmeyi amacına uygun bulan Sayın Ecevit, 
C. H. P. Gençlik Kurultayında yaptığı konuşma ile, 
amacına ulaşmada araçlarının arasına bir de yenisini 
ilâve etmiştir. Bu araç, Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir. Bu konuşma, nifakla dokunmuş, bölücülükle bo
yanmış, rejim inançsızlığı ile şekil kazanmış bir ko
nuşmadır. (A. P. sıralarından Bravo» sesleri ve alkış
lar.) Bu konuşmayı, tahrip ve tezyife müstahak görü
lenin Parlamento olması sebebiyle fevkalâde önemli 
buluyorum. Bu konuşma Atatürkçülüğün inkârıdır, 

medeniyetçilik mücadelesinde en sıhhatli, en doğru, 
en meşru organın inkârıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Büyük Atatürk'ün en büyük eseridir. İstiklâl ve 
hürriyet mücadelesi bu ulvî müessese ile yapılmıştır. 
Bu sebeple, konuşmaya gerekli cevabı vermekliğimiz, 
ettiğimiz yeminin gereğidir, Cumhuriyetin gereğidir, 
Büyük Türk Milletine inancın ve saygının gereğidir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Parla
mento, yeni bir devlet felsefesini benimsemiş, Ana
yasaya ve yasalara göre seçilmiş kişilerden teşekkül 
etmiştir. Bu sebepledir ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Sayın Ecevit'in demesiyle de, milletin on sene ge- ~ 
risinde olmaz. Ancak, Sayın Ecevit, bir elinizde defne 
dah ile özgürlükçü demokrasinin şampiyonluğunu ya
par görünür de, Parlamentoyu tezyife yönelirseniz ve 
kazanızın içindeki putların gölgesinde Parlamentoyu 
tahrip etmeye kalkışırsanız, alacağınız cevaplar ola
caktır. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz, ta ki 
Sayın Ecevit gibilerin zihniyetinin silinmesine kadar; 
ta ki, herkesin Parlamentoya saygıyı bir terbiye halin
de kabulüne kadar. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Ecevit sokağı teşvik etmektedir, anarşiyi tah
rik etmektedir, kanunsuzluğa cesaret şırınga etmekte
dir. Kısaca, eski alışkanlıklarının yolundadır. Esasın
da, yapılan, millete bühtandır. Parlamento içindeki si
yasî partileri, «ilerici», «tutucu» diye ortaya koyduğu
nuz zaman bu giderek, «millet».kavramından, mana
sız »halklar» sözcüğüne dayanır. 

Sayın Ecevit, sol ideolojinin tutkusu ile şartlan
mış aklınız, öfke ve hiddetin avuçlarına terk edilirse, 
bütün değer yargılarını tahrip etmek, amacınız olur. 
Siz de bunu yaptınız. Önce, mülkiyete saldırıp, doğa 
kanunlarının kurtarıcılığına sığınırsanız, sonra, hiçbir 
ayırım yapmadan, hür teşebbüsü emeğin hırsızlama
sının ustaları sayar, serbest piyasa ekonomisini etkin 
olmaktan çıkarmanın planlarını düzenlerseniz, daha 
sonra da, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu
nun lâfını eder görünüp, Parlamentoyu devre dışına 
çıkarmanın yollarını ararsanız, bunun manası pek olur. 

Değerli milletvekilleri, siyasileşmek, müesseseleri 
tahrip değildir; özgürlükçü demokrasi, milleti, «ilerici», 
«tutucu» diye kamplaşmaya götürmek de değildir. 

Siyasileşmek, millî birlik ve millî hayata katılmak 
ve ona saygı duymaktır. Millî birliğe bıçak çekenlerin 
yeri, herhalde bu çatının altı değildir ve hele hele 
Başbakanlık mevkii hiç değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

— 86 — 
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Sayın Ecevit yapmış olduğu konuşmasının kendi 
maksat ve niyetini aştığını ve konuşmasının bir ku
rultayın kendine özgü havası içinde değerlendirilmesi 
lâzım geldiğini düşünüyorlarsa, buraya çıkıp açıkla
malarda bulunması lâzımdır. Yok, beyanlarında ısrar 
ediyorlarsa, onu da söylemeye mecburiyetleri vardır 
ve buraya gelip, «Ben bu Parlamentodan güvenoyu 
almadım. Ben Kıbrıs Barış Harekâtına bu Parlamen
todan destek görmedim. Ben, Kıbrıs olayları ile ilgili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine minnet, şük
ran ve saygılarımı arz etmedim. Ben, Türkiye'nin ya
rarına kanunlar getirdim, bu Meclis çıkartmadı» de
mesi ve daha sonra da, «Ben Cumhuriyete düşman 
olanların affını istedim, bu Meclis çjkartmadı. Bu se
bepten, bu Meclis vatan ve millet bütünlüğünü koru
mada kararlı olduğunu ispatlamıştır. Bu sebeple, bu 
Meclis hürriyete ve demokrasiye aşık milletvekili ve 
senatörlerden teşekkül ediyor. îşte bu sebeple bu Mec
lis tutucudur; bu sebeple Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, halkın on sene gerisindedir» demesi lâzımdır. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN —* Teşekkür ederim Sayın Ali Naili Er
dem. 

3. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
Başbakan Bülent Ecevit'in, 9 Kasım günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kurultayında Parlamento ile il
gili olarak söylediği sözler dolayısıyle gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN —• Aynı konu üzerinde Sayın Sevilgen, 
buyurunuz efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Manisa) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Sayın Başbakan 9 Kasım 1974 günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kurultayında yaptığı konuşma 
ile, Türkiye Büyük Millet Meclisini tahkir etmiş bu
lunuyor. Bu konuşmayı tekrar olmaması için bir baş
ka yönden ele almak istiyorum. 

Milletimizin bir tek ferdinin dahi bigâne kalama
yacağı, ne olursa olsun, «bana ne» diyemeyeceği, mut
laka çok yakından ilgilendireceği bir yönden ele al
mak istiyorum. Bu konu elbette Yüce Meclisimizi da
ha çok ilgilendirmelidir. 

Bildiğiniz gibi, son günlerde muhtelif üniversite ve 
yüksek okullarda, üzücü ve geleceğimiz bakımından 
endişe verici hadiseler cereyan etmektedir. Okumala
rını, ilim tahsil etmelerini, devletimize ve milletimize 
hayırlı hizmetler etmelerini istediğimiz evlâtlarımız; 

yine bazı maceraperestlerin ve devlet - millet düşman
larının tahriki ve bazı siyasîlerin, maalesef, kendileri
ne yön vermesi ile nahoş ve üzücü hadiselere sebebi
yet vermektedirler. Kavgalar, silâhlı çatışmalar, işgal
ler, boykotlar yeniden başlamış ve kesafet kazanmış
tır. Bu hadiseleri, masum bazı talebe isteklerini yerine 
gelmesi için yapılan basit hareketler diye vasıflandır
maya imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu hadiselerin altlarında ya
tan manayı iyice tespit etmeli, buna göre çarelerini 
mutlaka araştırmalı ve en kısa zamanda tedbirlerini 
almalıyız. Dikkat edilirse, bu hadiseler bazen daha ha
fif, bazen daha şiddetli bir şekilde, umumiyetle her se
ne bu zamanlarda başlar. Bu hadiseler daha ziyade, 
belli bir solcu militan topluluğun, üniversite ve yüksek 
okullara yeni gelmiş körpe ve masum evlâtlarımızı tesir 
altına almak, gözlerini korkutmak, bazı masum talebe 
isteklerini istismar ederek onları kandırmak, türlü yol
larından cephelerine militan kazanmak amacına matuf
tur. 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Konuşmanız, isteğinizin dışında bir seyir takip edi
yor. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Hayır 
efendim, bağlantı kuracağım Sayın Başkanım. 

. BAŞKAN — Kuracaksınız muhakkak da; aslında, 
daha önce benden talebiniz, gençlik hareketleri ile il* 
gili idi. Bilâhare, talebinizi, Sayın Ecevit'in sözleri üze
rine dayayarak yenilediniz. Görüyorum ki, ilk talebi
niz çerçevesi içerisinde bulunuyorsunuz. Konuyu başka 
birleşimlerde de dile getirme imkânımız vardır. Bu ne
denle... 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakanımızın... 

BAŞKAN — Lütfediniz konu üzerinde kalınız. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Evet 
efendim. 

Sayın Başbakanımızın son beyanları üzerinde bu 
hadiselerle de iıtibat kurmak üzere maruzatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Aslında o hadiselerle, söylendiği 
iddia edilen sözler arasında zaman bakımından da 
bir irtibat vok. Bu nedenle, rica ediyorum esas ko
nu üzerinde;... 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim. 
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Arkadaşlarım ve Sayın Başkanım, biraz sabırlı 
olurlarsa, hadisenin ilişkisini hemen kuruyorum efen
dim. • 

BAŞKAN — Ben sabırlıyım Sayın Sevilgen, her 
hadiseyi bir noktada rabıtalı kılmak mümkündür. 
Onun için, istirham ediyorum konu üzerinde kalı
nız. 

Buyurun. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Evet 

Sayın Başkanım. O halde, irtibatı daha süratle kur
maya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bazen ileri hedefleri bir ol
duğu halde metotta ayrıldıkları için bugün ayrı isim
ler altında ve teşkilâtlar bünyesinde toplanmış olan; 
gerçekte, kökü bir olan bu militanlar ve eylemciler 
kendi aralarında ihtilâfa düşmekte ve kendi arala
rında dövüşmektedirler. Ama, onları perde arkasın
dan idare edenlerin propaganda araç ve vasıtaları 
derhal harekete geçip, bu hareketlere de, masum 
milliyetçi ve vatanperver gençleri de taraf göster
mektedirler. Bunda maalesef muvaffak da olmakta 
ve halkımızı yanıltmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, simdi kronolojik bir sıra 
ile birkaç hadiseden bahsetmek ve değerlendirilme
sini siz değerli arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. 

28 Ekim 1974 günü, demokratik sol forumda, 
C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı bir konuşma yapı
yor ve aynen şöyle söylüyor; «Biz Hükümet için de
ğil, halk iktidarı için yola çıkiık.» 

«Halk iktidarı ne demektir?» Merak edenler, bu
gün kitapçı vitrinlerini doldurmuş boy boy solcu 
neşriyatı alıp, okuyup ne olduğunu anlayabilirler. 

Kasım ayının başında üniversite ve yüksek okul
lar açılmıştır. Kasım ayının ilk haftasında Ankara, 
İstanbul ve diğer bazı büyük şehirlerde üniversite ve 
yüksek okullarda boykotlar ve kavgalı, gürültülü si
lâhlı hareketler başlamıştır. 

Sayın Ecevit'in bir başka toplantıda, bir başka 
forumda yaptığı konuşmaların tartışması içerisinde 
bulunmuyoruz.. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla.) — Efen
dim, birbirine bağlı hadiseler... 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen her hadise birbirine 
bağlı alabilir, her hadise birbirine bağlıdır. 5 dakika
lık bir süre içerisinde .. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Bu ha
diseler tesadüfen olan hadiseler değildir Sayın Baş
kanım. 28 Kasımda bir konuşma yapılıyor, arka
sından şu hareketler; 9 Kasımda bir konuşma yapılı
yor, arkasından hangi hareketlerin geleceğini tahmin 
etmek elbette güç olmasa gerek. Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkam bu toplantıda, 9 Kasım
daki Cumhuriyet Kalk Partisi Gençlik Kurultayında 
aynen şöyle söylüyor: «öyle inanıyorum ki, bugün 
içine düştüğümüz durumun seçimden başka çıkar 
•yolu yoktur. Bu Parlamento kompozisyonunun için
den sürekli ve güçlü bir Hükümet çskarabilme olana
ğı yoktur.» Ve ilâve ediyor, «Çünkü, bu Parlamento 
daha bir yıl önce seçilmişti; ama toplum öylesine 
hızlı gitmektedir ki, Parlamentonun çoğunluğu şim
diden toplumun en az 10 yıl gerisinde kalmıştır. Top
lumun 10 yü gerisinde kalmış insanların kafasiyle.» 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, süreniz doldu, lüt
fen tamamlayınız efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Tamam
lıyorum etendim. «.... her gün ilerleyen Türk toplu
munun sorunları çözülemez». 

İşçi sorunları çözülemezmiş, gençlik sorunları 
çözülemezmiş, köylü sorunları çözülemezmiş. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunu böyle 
söylüyor, arkasından da tevil ederek, «Parlâmento
nun bizatihi kendisini değil de, Parlâmentodaki ço
ğunluğu kastettim» diyor. Peki, Parlamento neyden 
müteşekkildir; Parlamento kimlerden müteşekkildir? 
Elbette, Parlamento, Parlamentodaki çoğunluktan 
müteşekkildir. Söylenen her lâf parlâmentonun biza
tihi kendisine hakaret manası taşımaktadır ve bu se-
beble Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
dışarda filan toplantıda, falan yerde, filan görevlile
rin huzurunda konuşmalarını tevil etmek veya tas
rih etmek suretiyle değil, bizzat gelip Parlamentoda 
bu kürsüden sözlerini geri almak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) —- Yaptı

ğı bu hakaretin hata olduğunu, yanlış olduğunu, Par
lamentoya hakaret niteliği taşıdığını bu kürsüden 

9 Kasım 1974'te, C. H. P. Gençlik Kolları 7 nci 
Kurultayında C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı bir 
'konuşma yapıyor ve aynen şöyle söylüyor: «Öyle 
inanıyorum ki...» 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, eski ikazımı ve ri
camı tekrarlıyorum efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Devamla) — Efen
dim, sadede geldik müsaade buyurursanız. . (M. S. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyiniz. 
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kendisi bizzat beyan etmeli ve Parlamentodan özür 
dilemelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevilgen. 

4. —• Başbakan Bülent Ecevit'in, yapılan gündem 
dışı konuşmalarda, kendisine, ileri sürmüş olduğu 
görüşlerden farklı bir görüş aijohınduğu gerekçesiyle 
açıklaması., 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, yapılan gündem dışı konuşmalarda ileri 
sürdüğüm görüşlerden farklı bir görüş bana atfedil
diği için İçtüzüğün 70 nci maddesine göre bana söz 
vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz 
istiyorsunuz. 

Buyurun efendim. (C.H.P. sıralarından alkışlar 
«Bravo» sesleri.) 

Efendim, müsaadenizle bir şey öğrenmek ihtiya
cındayım. Aldığınız bu söz hakkını, Başbakan sıfatı 
olarak mı, milletvekili ve Genel Başkan sıfatı olarak 
mı kullanmak istiyorsunuz? Bu husus süre bakımın
dan önemli olduğu için sordum. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
20 dakika olacak efendim. 

BAŞKAN — 10 dakika efendim. Hükümet adına 
konuşacaksanız, Başbakan sıfatı ile konuşacaksanız 
20 dakika. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Grup adına. 
BAŞKAN — Grup olmuyor efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Benim bildiğim kadarı ile aksine hüküm yoksa 20 
dakika değil mi efendim? 

BAŞKAN — Değil efendim. Şimdi şahsınız adı
na konuşuyorsunuz. Şahıslar adına konuşmalar İçtü
züğün 61 nci maddesine güre 10 dakika ile sınırlıdır. 

Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demokrasiye sarsılmaz inançla bağlı ve Parla

mentonun demokrasideki vazgeçilmez yerini bilen bir 
kimse olarak, Parlamentonun bazı sayın üyelerinin, 
Parlamentonun saygınlığı üzerinde duyarlık göster
melerini saygı ile karşılıyorum. Bu saygı bende hiçbir 
zaman, başka herhangi bir kimsenin beslediği say
gıdan daha eksik olmamıştır. 

24 yılı bulan siyasal yaşamın, 17 yıllık Parlamen
to üyeliğim sırasında en çetin günlerde Parlamento
nun haklarını ve saygınlığını korumak için uğraşan

ların, gerektiğinde mücadele edenlerin arasında yer 
almış bulunuyorum. 

Söz konusu konuşmadaki, tartışma konusu yapı
lan konuşmadaki sözlerim de, Parlamento kurumu 
ile, müessesesi ile ilgili değildir; konuşmamda açıkça 
belirtildiği gibi, Parlamentonun bugünkü kompozis
yonu içinde oluşan çoğunluğu ile ilgilidir. 

Bir Parlamentonun içindeki milletvekilleri değişe
bilir, partiler değişebilir, gruplar değişebilir; fakat 
Parlamento yaşar ve demokrasi, Cumhuriyet yaşadık
ça Parlamentomuz, Büyük Millet Meclisimiz de ya
şayacaktır. 

Parlamentodaki çoğunluk bugün, Cumhuriyet 
Halk Partisinden bir hayli farklı görüşler besleyen 
partilerden oluşmaktadır. Ben değişimleri, bunu da 
gayet tabiî bulurum, hatta, Adalet Partisi sayın söz
cüsünden farklı olarak, bir Parlamentonun içinde, 
«ilerici» denen, «tutucu» denen kimseler, gruplar bu
lunmasını da gayet tabiî ve demokrasinin kaçınılmaz 
şartı sayarım. (C. H. P. sıralarından sürekli alkış
lar, «Bravo» sesleri.) 

Nitekim, sayın arkadaşlarım, bu Parlamento için
de bize, partimize, zaman zaman bu kürsüden en 
ağır ithamlar yöneltilmiştir. Fakat hiçbir zaman biz, 
bu Parlamentonun içinde yer alıyoruz diye, bunları 
Parlamentoya karşı yöneltmiş bir itham, bir suçlama 
olarak yorumlamamışızdır, o hakkı kendimize gör-
memişizdir. 

Bizim doğrultumuzda olmayan bir Parlamento 
çoğunluğu hakkındaki görüşlerimizi de açıkça söy
leme hakkını değerli arkadaşlarımızın bize çok gör
memelerini dilerken, özellikle bunu Parlamentoya bir 
saygısızlık saymamalarını rica ederim. 

Konuyu, Parlamento ile ilgili olarak söylememin 
tek nedeni, Hükümet bunalımına çözüm bulunamaz
ken, bunu Parlamentonun bugünkü kompozisyonu ile 
ilgili olarak görüşümdendi. 

Benim, Gençlik Kollan Kurultayımızdaki sözle
rim, asıl tartışma konusu yapılan sözlerim şöyledir: 
«Bu Parlamento kompozisyonu içinden sürekli ve 
güçlü bir Hükümet çıkarabilme olanağı yoktur. Beş 
ayını Hükümet bunalımı ile geçirdiğimiz son bir yıl, 
bu Parlamento kompozisyonu içinden güçlü, istik
rarlı, sürekli, tutarlı bir Hükümet çıkaramayacağını 
açıkça göstermiştir. Bunun da nedeni, benim görü
şüme göre bellidir. Çünkü bu Parlamento daha bir 
yıl önce seçilmiştir; ama toplum öylesine hızlı iler
lemektedir ki, bu Parlamento çoğunluğu, şimdiden 
toplumun en az 10 yıl gerisinde kalmıştır. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 7 Şubatta 
böyle demiyordunuz Sayın Ecevit. 

BAŞKAN — Efendim... 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, tepkiye yol açan sözlerim bun
lar. Bu yargımı kabule mecbur değilsiniz. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfediniz 
sükûnetle dinleme olanağını sağlayınız. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, ben bu sözlerimle Parlamento
yu eleştirmiyorum, hatta Parlamentodaki Cumhuri
yet Halk Partisine karşı olan çoğunluğu da eleştir
miyor, yermiyorum; kendi görüş açıma göre, kendi 
değer yargılarıma göre, Türk Milletini övüyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarım, ben yalnız son Hükümet 
bunalımı vesilesiyle' değil, yıllardan beri, Türkiye'nin 
ötesinde bütün demokratik ülkelerde demokrasinin 
bir bunalım geçirmekte olduğunu düşünenlerdenim. 
Yalnız benim gibi bazı politikacılar değil, yetkili bi
lim adamları da böyle bir bunalımın varlığını kabul 
etmekte ve bunalıma çözüm bulabilmek için de, ev
velâ bunalımın varlığını kabul edip sonra da neden
lerine teşhis koymaya çalışmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı kısa kesmek 
zorunda olduğum için ancak bir tek örnek verebi
leceğim. Nitekim daha 1972 yılında, yani Parlamen
tonun hakları için ön safta mücadele edenler ara
sında yer aldığım bir sırada, «Özgür İnsan» Dergi
sinin Ağustos 1972 tarihli 3 ncü sayısında, «Demok
raside Bunalım» başlıklı bir yazıda şunları söylü
yordum : 

«Demokrasi ülkemizde düzgün işlemiyor diye 
kendi toplumumuzu küçümsemenin ve demokrasiyi 
Türkiye için lüks saymanın gereği yok. Çağımızda 
demokrasi birçok ülkelerde, demokrasinin beşiği sa
yılan ülkelerden bile nicesinde bunalım geçiriyor.»' 

«Dünyadaki bunalım elbette Türk demokrasisi
ni de etkileyecek, Türkiye'nin kendi zorluklarına ek
lenecekti.» 

«Nedendir demokrasideki evrensel bunalım? Dün
ya hızla değişirken, demokrasinin kurumları ve ku
ralları yeterince yenilenmemiştir. Çağımız bir yan
dan yaygın haberleşme, eğitim, ulaşım çağıdır; bir 
yandan da ileri bilim ve teknoloji ve aşırı uzman
laşma çağıdır. Bir yandan herkesin çok şeyi bildiği, 
çok şeye akıl erdirebildiği; bir yandan da az şeyi 

çok iyi bilenlerin, (yani teknokratlarla uzmanların) 
fazlasıyle önem kazandığı bir çağdır. Bu çelişkinin 
yarattığı gerilim, özellikle demokratik ülkelerde du
yurmaktadır kendini. Demokrasideki bunalımın 
özünde bu çelişki ve gerilim vardır.» 

Bunlar, daha iki yıl önce, söz konusu, şimdiki 
tartışma konusu olan olaylar ortada yokken yaz
dıklarım. 

Yine bu yazıyı şöyle bitiriyordum : 
l«Dernokrasiyi benimseyen, insan onuruna demok

rasiden daha uygun, insan yeteneklerini geliştirmeye 
ve insanlığa mutluluk getirmeye demokrasiden da
ha elverişli rejim bulunmadığını bilen bütün top
lumlar demokrasideki bunalımdan çıkış yolunu, ça-
ğımızdaki hızlı değişim yönünden bu değişimin is
terlerini karşılayacak yönde aramaktadırlar. Demok
rasinin kurumlarını ve kurallarını buna göre yenile
meye çalışmaktadırlar. Demokrasideki bunalımı çöz
mek için, demokrasiden gerilemek yerine, demokra
siyi daha ileri götürmek gerekir.» 

Değerli arkadaşlarım, demek ki benim görüşü
me göre, - yanılıyor olabilirim elbette - yalnız Tür
kiye'de değil, dünyada demokrasi bir ölçüde buna
lım geçirmektedir ve bu bunalımın temel nedeni de, 
hızla değişen toplumlara göre siyasal kurumların, 
o arada siyasal partilerin bir ölçüde geride kalma
larıdır. 

Türkiye'de son bir yıl içinde bu değişim olağan
üstü bir hız kazanmıştır. Çünkü 12 Mart 1971'i iz
leyen ara rejim döneminde toplumun birçok değer 
yargıları, birçok ön yargıları sarsılmıştır ve henüz 
yeni değer yargıları, yeni yargılar tam yerine otur
madan önce seçim yapılmıştır. 

Takvime göre bu seçim bir yıl önce yapılmıştır; 
ama sosyal, siyasal yasalara göre, bu seçimin yapı
lışından beri Türkiye'de 10 yıl geçmiştir. Bu bir yıl 
içinde, bu bir takvim yılı içinde sosyal, siyasal kav
rayış, bilinçlenme bakımından, Türk halkı en az 10 
yıl ileriye gitmiştir benim görüşüme göre. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu kadar hızlı iler
leyen bir toplumun 10 yıl gerisinde kalmak büyük 
bir şey değildir. Bugünkü toplumumuzun içinde, 
ilericilik, Cumhuriyet Halk Partisinden de çok daha 
fazla ilericilik iddiasında bulunmakla beraber, 100 
yıl öncenin dogmalarına, doktrinlerine saplanmış 
kimseler vardır ki, bunlar toplumun 100 yıl gerisin-
dedirler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri sü
rekli alkışlar) 
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Bundan tam 100 yıl öncenin Bakouninelerinin, 
Neçayelerinin metotlarına özenerek, terörizmle, ted
hişçilikle, suikastle, topluma yön vermeye kalkışan
lar vardır ki, bunlar toplumun en az 100 yıl gerisin-
dedirler. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Gene bu toplum içinde, 3 0 - 4 0 yıl önce Al
manya'da, İtalya'da yenilgiye uğramış, terör me
totlarına özenenler vardır ki, onlar da bu toplumun 
en az 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gerisindedirler. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben, demokrasiye inanan
ları, benim görüşüme göre en tutucu sayılanlarını 
bile, bu saydıklarıma nazaran daha ilerici bulurum. 
Bunu bütün içtenliğimle belirtmek isterim. 

Sonuç olarak, parlamenter demokrasiye bağlı
lığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisine saygısını 
en içten koşullar ve sınavlar içinde göstermiş bir 
kimse olarak, eski konuşmalarımdan, yazılarımdan 
söz edişimin nedeni şudur : Eğer benim 9 Kasım 
1974 günü Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kurul
tayında söylediğim sözleri, 3 - 4 yıldan beri yaz
makta olduğum yazılarda, yapmakta olduğum ko
nuşmalarda beliren dünya görüşünün çerçevesi için
de değerlendirirseniz, böyle bir değerlendirme yap
mayı kabul ederseniz, bu sözlerimin içinde asla 
Parlamentoya bir saygısızlık anlamı bulunmadığını 
kabul buyurursunuz ümidindeyim. 

Değerli arkadaşlarını, bu Parlamento kurumuna 
sarsılmaz saygım bir yana, bugünkü kompozisyonu 
ile bazı bakımlardan eleştirdiğim kompozisyonu ile 
dahi bu Parlamentoya büyük saygım vardır. Çünkü 
bu Parlamento Türk demokrasisini bir dar geçitten 
esenliğe çıkartmıştır. 

Gene bu Parlamento, Kıbrıs sorunu karşısında 
bütün dünyaya millî birliğin örneğini vermiştir. 
Bunları şükranla, daima, ömrüm boyunca belirtece
ğim; ama bunları belirtirken, ön yargısız bir kimse 
olarak; gereğinde genel sekreteri, genel başkanı ol
duğu partiyi bile eleştirme gereğini duymuş bir kim
se olarak ben, kendim toplumun gerisinde kaldığı
mı hissettiğim vakit, kendimi eleştireceğim; partim 
geride kalırsa, partimi eleştireceğim. Başka partile
rin kaldıklarına kanaat getirirsem, onları eleştirme 
hakkını kendimde göreceğim. 

Türkiye'de çok şey değişebilir, partiler değişebilir, bu 
Parlamentonun kompozisyonu değişebilir, benim 
bazı düşüncelerim değişebilir; ama demokrasiye ve 
onun temel unsurlarından biri saydığım, parlamen
toya verdiğim önem ve saygım hiçbir zaman de

ğişmeyecektir, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

5. —Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı konuşmalarda ken
disine sataşma olduğu iddiasıyle konuşması. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, siz de aynı mad
deye istinaden sataşma iddiasiyle söz talebinde bulu
nuyorsunuz. Bunun bir sataşma olarak kabulü müm
kündür. Size söz veriyorum. 

Söz süreniz 10 dakika olarak kayıtlıdır, buyurun 
efendim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından sürekli al
kışlar). 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, aziz milletvekili arkadaşlarım; 

Sayın Başbakan, «Parlamento» tabirini kullanmak 
suretiyle, hiç değilse konuşmasının birçok yerinde Par
lamento çoğunluğu değil, «Parlamento» demek sure
tiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini tezyif edici bir 
konuşmayı, televizyonda hepimizin seyretmek bahtsız
lığına uğradığımız öfkeli, hırçın bir ifade ile yapmıştır. 

TEKİN ÎLERÎ DİKMEN (Muş) — Dikkatle sey
rettik, istifade ile seyrettik. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, müdahale 
etmeyiniz, sükûnetle takip buyurunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şimdi Sa
yın Başbakan, bu konuşmasının yarattığı çok haklı 
tepkilerin altında ezilmiş olarak konuşmasını tevile 
çalışıyor ve; «Ben Parlamentoyu müessese olarak suç-
lamadım, Parlamentonun çoğunluğunu kastettim», di
yor. 

Değerli arkadaşlarım, talihsiz olan şudur: Sayın 
Başbakan Parlamentoya yönelik bu kışkırtıcı ifadeleri, 
Türkiye'de biraz da kendi himmeti ile hortlatılmış olan 
anarşik eylemlerin, işgallerin, boykotların, saldırıların, 
banka soygunlarının, bayrak yakmaların alıp yürüdü
ğü bir günde yapmıştır, talihsizlik buradadır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sayın Başbakan bu konuşmasını yapmadan bir
kaç gün evvel Ankara'da çıkarılmış olan, DEV - GENÇ 
mensuplarının imzalarıyle «Gençlik Devrim istiyor» 
başlığı altında yayınladıkları bir küçük broşürde şu 
ifadeler yer alıyordu: 

(«Parlamento ile bir şey yapılamaz. Parlamenterizm 
ile bir şey yapılamaz. Tek yol silâhlı mücadele yolu
dur. Vietnam halkı gibi, Laos halkı gibi, Kamboçya 
halkı gibi silâha sarılmakan başka çare yoktur. Par-

- 91 -



M. Meclisi B : 5 12 . 11 . 1974 O : 1 

lamenterizm ile hiç bir yere varılamaz. Silâhlı savaş 
tek çıkar yoldur.» diyorlardı imzalarıyle ve Sıkıyöne
tim altındaki Ankara'da bu broşürler onbinlerce da
ğıtılıyordu. 

Ne talihsizdir ki, Sayın Başbakan, Parlamentoya 
yönelen bu kışkırtıcı konuşmasını böyle bir günde 
yapmıştır. 

İşçilere hitaben söylediği sözler son derecede ya
kışıksızdır. Diyor ki işçilere: «Hükümet kurulsun diye 
bildiri yayınlamanızda yarar yok. Bu Parlamentodan 
hükümet çıkması için boşuna bildiri yayınlamayınız. 
Hedef olarak hükümet kurulmasını almayınız. Bu 
Parlamento, sizin hayrınıza hiç bir kanun yapmaz. 
Hükümet kurulsa ne olacak? Bu Parlamentodan sizin 
için bir kanun çıkmaz.» (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri.) Sanki bu Parlamentodan işçiler lehine ka
nun çıkmamış gibi. 

Sayın Başbakan, soruyorum size; Türkiye'de enf-
lasyoncu politikanızın, pahalılığı cehennemi hale ge
tiren politikanızın altında en çok ezilen zümre emekli 
işçilerdir. Çünkü ücretleri donmuştur. 540 lirada don
muştur yıllardan beri. Bu emekli işçilerin aylıklarını 
artan fiyatlara uydurmak için benim grupum, suçla
dığınız gruplardan biri olan benim grupum, bütün 
arkadaşlarımın imzasıyle Meclise kanun teklifi vere-
li epeyce zaman geçti. Sizin grupunuzun mensuplarının 
yönetimine hâkim oldukları komisyonlara da verildi. 
Meclis Başkanı da sizin grupunuzdan seçildi. 

Hükümet yanlısı TRT, emekli işçilerle ilgili ka
nun teklifimizi açıklayan beyanlarımızı vermek, bu
nu millete duyurmak şöyle dursun, o günlerde Hü
kümetin bu konuda bir tasarı sevkettiği yalanını yay
dı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Sor
dum; Hükümet böyle bir tasarı sevketmemiştir; bu
gün dahi sevketmemiştir. Çalışma Bakanınıza sordum 
geçen gün, emekli işçiler toplantısında. Hükümet ola
rak en mağdur zümre olan işçiler için bu tasarıyı 
getirmediniz. Teklif verdik; çıkmamışsa kabahat bi
zim değildir. Hükümet Başkanı idiniz (Meclis çoğun
luğuna dayanan) sahip çıkmadınız; biz, muhalefet 
olarak emekli, işçinin hakkını aradık. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Kıdem tazminatı ile ilgili kanun dolayısıyle iş
çileri Parlamentoya karşı eyleme âdeta kışkırtırcası-
na konuştunuz. Kıdem tazminatı kanunu çıkmamış 
ise, bunun gündeme alınması için, öncelikle konuşul
ması için Çalışma Bakanınız, siz Başbakan olarak 
önerge verdiniz de bu Meclisin çoğunluğu bunu ret 
mi etti? Yoksa siz icra olarak döküldüğünüz için, 

kanununuza sahip çıkıp, bu kürsüye getirmek cesa
retini bulamadığınızdan dolayı mı bu kanun çıkma
dı? (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Bu kanunu işçiler bakımından dahi sakın
calı hükümler taşıdığı için eleştirmek hakkına bu 
Meclis sahip değil mi? Bir Dev - Genç militanı ağ-
ziyle bir Başbakan konuşamaz. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bir Dev - Genç 
militanı ağziyle bir Başbakan Parlamentoyu suçla
yamaz. (C. H. P, sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün önderliğinde is
tiklâl Savaşını yapmış olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan 20 dakika oldu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, daha dün oy birliği ile Kıb
rıs konusunda milletin heyacanına tercüman olmuş 
olan ve Başbakanın bu kürsüye çıkıp defalarca şük
ranını ifade ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Sevgili arkadaşlarım, çökmüş bir harabe olarak, 
kendi dili ile, vasıflandırdığı Hükümetinin hazin man
zarası karşısında duyuduğu öfkeyi, (bu Hükümet ken
di içinden tekme vurularak yıkıldığına, bu Parla
mentonun fiske vurmasına dahi lüzum olmadan yı
kıldığına göre) Hükümeti yıktım diye duyduğu öfke
yi Parlamentoya tevcih etmesin. Bir nefis muhasebe
si yapsın. O zaman öfkesini nereye tevcih edeceği 
konusunda yanılmaz sanıyorum. 

Arkadaşlar yüz yıl geride olmaya gelince, on yıl 
geride olmaya gelince; bu konularda da Sayın Baş
bakan çok yanılıyor. Evvelâ şunu söyleyeyim: «Tu
tucu»* kelimesini tezyifçi anlamda kullanmayı âdet 
edinmiş olanların kimler olduğuna dikkat ediniz, ken
dilerinden başka herkesi geride veya gerici ilân et
meye dilleri alışmış olanların kimler olduğuna dik
kat ediniz, Sayın Başbakan bunların çizgisinde ol
mamalıdır; olmamaya itina etmelidir. Bazı aşırı sol 
militanlar vardır ki, bunların nazarında kendilerin
den olmayan herkes gericidir. Bazı zümrelerin, Sov
yet Rusya liderleri için «Gerici - revizyonist» dedi
ğini, bazılarının kendisi için bu dili kullandığını Sa
yın Başbakana hatırlatmak isterim. Bu nispîdir. Biz 
yıkıcı değiliz. Sizin anladığınız manada geri de, tu
tucu da değiliz. Yıkıcı olmamayı tercih ederiz. Anar
şi tahrikçisi olmak yerine, Devletin koruyucusu, mil
let haklarının ve bütünlüğünün koruyucusu olmayı 
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tercih ederiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, yüz yıl geride olanlar kimlerdir? İkti
sat ilmi... 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamamlayınız 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Son cüm
lemi söylüyorum. 

İktisat ilmi son yüz yılda çok mesafe aldı. Sos
yoloji ilmî son yüz yılda çok mesafe aldı. Yüz yıl 
önce iktisat, sosyoloji gibi ilimler emekleme çağını 

B) TEZKERELER 

1. — Görevle yurt dışına giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a Ticaret Baka
nı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/291) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, efen
dim; iki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır. 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ti
caret Bakanı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arzediyorum. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Millet Mecli-

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündeme 
geçiyoruz. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 90 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 

1 yaşıyordu. Ama bazı gericiler vardır ki, yüz yıl önce 
Londra'da bir mezara gömülmüş olan Kari Marks'ın 
mezar taşından, 1974 dünyasını idareye kalkışırlar. 
Gerçi olanlar, o köhne nazariyelere hapsedilmiş 
olanlardır. (A. P„ D. P., C. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. 

Saygılar sunarım Yüce Meclise, Atatürk'ün en bü
yük eseri Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılar 
sunarım. Kahrolsun gericiler, kahrolsun Markist ge-: 

I riciler. (A. P., D. P., C. G. P. sıralarından «Bravo» 
I sesleri, alkışlar.) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
I BİRGİT (İstanbul) — Seçime, seçime. 

VE ÖNERGELER 

I sinden güven oyu alabilecek bir Bakanlar Kurulu teş-
I kiline imkân bulamadığına dair Cumhurbaşkanlığı tez-
I keresi (3/292) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 Ekim 1974 gün ve 4 - 963 sayılı yazı

mız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Zon
guldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit; ilgi yazımız 
üzerine yapmış olduğu temaslar sonunda, Millet 
Meclisinden güven oyu alabilecek bir Bakanlar Ku
rulunun teşkiline imkân bulamadığını, 7 Kasım 1974 
tarihli mektubu ile bildirilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Fahri S..Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündemimiz gereğince Anayasa Mahkemesinde 
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. 

Seçimlere geçmeden önce aday listesini tekrar 
okutuyorum efendim. 

«Şahap Kitapçı : Yargıtay Üyesi, 
Nahit Saçlıoğlu : Askerî Yargıtay İkinci Başkanı, 
Orhan Tüzemen : Danıştay Üyesi, 
Fuat Azgur : Danıştay Üyesi, 
Rafet Tüzün : Askerî Yargıtay Başkanı» 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha ön

ceki birleşimlerde de cereyan ettiği üzere, seçim için 

V. — SEÇİMLER 
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tek mühürlü zarf ve oy pusulaları dağıtılacaktır. Oy 
pusulasına tek isim yazılması gerekmektedir. Seçim
lere geçmeden önce tasnif heyetinin teşkili amacıy-
le kur'a çekiyorum efendim. 

Sayın Mustafa Cesur?... Burada 
Sayın Ahmet Hamdi Çelebi?... Yok. 
Sayın Abdurrahman Köksaloğlu?... Yok. 
Sayın Nihan Ilgün?... Yok. 
Sayın Ahmet İhsan Kırımlı?... Burada 
Sayın Necdet Uğur?... Yok. 
Sayın Bahattin Yardımcı?... Yok. 
Sayın Sabahattin Adalı?... Yok. 
Sayın Nazım Baş?... Yok. 
Sayın Hüseyin Kadri Eyüpoğlu?... Yok. 
Sayın Sami Arslan?... Yok. 
Sayın Orhan Üretmen?... Burada 
Sayın Bahattin Karakoç?... Yok. 
Sayın Mustafa Karaman?... Yok. 
Sayın Nurettin Karsu?... Burada 
Sayın Şükriye Tok?... Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy?... Yok. 
Sayın Hilmi Türkmen?... Yok. 
Sayın Şükrü Koç?... Yok. 
Sayın Hasan Aksay?... Burada 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu teşkili tamam-

-*• lanmıştır. 
Oy kutusu Başkanlık Kürsüsü önüne konacaktır, 

oy kutusunu yerine koyun lütfen. 
Seçim işlemine Adana ilinden ve ad okuyarak 

başlıyoruz efendim. 
(Adana Milletvekilinden başlanarak oylar toplan-

di.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyeler 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Seçimle ilgili oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Cesur, sayın Kırımlı, sayın Üretmen, sayın 

Karsu ve sayın Aksay'dan kurulu Tasnif Komisyo
nunun yerini almasını rica ediyorum. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yapılan 

seçimle ilgili tutanağı okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

üyelik için yapılan seçime (135) üye katılmış ve ne
ticede çoğunluk olmadığından tasnife geçilmemiştir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İsparta Balıkesir 
Mustafa Cesur Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye Üye 
Balıkesir Erzincan 

Orhan Üretmen Nurettin Karsu 
Üye 

İstanbul 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasnif tu
tanağı ile de sabit olduğu üzere; Birleşime devam et
mek için gerekli çoğunluğumuzun olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Gündemimizdeki bu ve diğer konulara devam et
mek üzere, 13 kasım 1974 çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak kaydıyle Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,12 

..<»... >>®-<;< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1974 Sah 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 
Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay 
ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; Hayvancılığın ge
liştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurt
taşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve ida
rî tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/9) 

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

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz: 

lü soru önergesi (6/60) 
29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 

havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından solü soru önergesi (6/76) 
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42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

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

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

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

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

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

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

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

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklanh'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/36) 

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

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

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/39) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması-
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na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi : 

(6/131) 
99. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

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

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

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

(6/136) 
103. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

105. — 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) 

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

107. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

108. — Niğde Milletvekili Mehmet B:yık'ın, elma 
ürününe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/145) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergf(3İ (6/146) 

110. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 
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KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi: 22 .6 .1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25 .6 .1974) 

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

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

X 5. — Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç-
işlpri komsiyonları raporları. (î/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma-tarihi : 11 . 6 . 1974) 

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

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

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

X 9. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 1 2 . 6 . 1974) 



10. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu îzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve izmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1974) 

11. -— İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19.6.1974) 

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

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

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi: 
22 . 6 . 1974) 

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

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

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1 /63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi; 24 : 6 .1974) 

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

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

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

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13 7 .'1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Millet
vekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 
günlü ve 648 sayılı Siyas" Partiler Kanununun 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 



25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/162, 2/158, 2/159) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 6 . 1974) 

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

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

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

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

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

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

28. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt-, 
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 
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I 29. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

31. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 33. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 

! ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor-
I lan (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

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

X 35. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 
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X 38. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku- I 
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Meh.net Özgüneş'in. 633 Sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması, ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 saydı Diyanet fşîeri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 j 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi: Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalının, 633 Sayılı Diyanet işleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Tekli fi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Halikında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/3 50, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, | 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) | 

39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S, Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

40. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 41. — 27 Ağ-ırtos i4->73 tanhinJe Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Gumhuriyeti Hükümeti Arasında ITarapcirol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve D'ş'şleri ve Plan ko

misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (Dağıt
ma tarihi : 1 0 . 7 . 1974) 

X 42. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

X 43. — Evlilik Bağına İîişkm Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : i . 11 . 1974) 

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

X 45. —İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

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

47. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili I-Iasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, Ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma Tarihi : 1 . 11 . 1974) 

X 43. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalan
mış Olan, İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattı
nın Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Ha
ritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaret
lerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile Hu
dut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkında
ki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/156) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 11 . 1974) 
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