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muhafazası, kontrolü, bakımı onarımı ve ihyası hak
kında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının geri verilmesine ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan bazı kanun tasarılarının görüşülmesine devam 
olunmasına 

Dair Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Gündemin 40 ve 47 nci sıralarında yer alan ka
nun tasarılarının (1/53), S. Sayısı : 103 ve 1/156, S. 
Sayısı : 110), Başkanın önceden bildirme kaydı aran-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 434 — 
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madan, öncelikle görüşülmesine dair Danışma Kuru
lu önerisi kabul edildi. 

Kabul edilen öneri gereğince; 
27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Hampetrol Boru Hattı Anlaşma
sının (1/53, S. Sayısı : 103) ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalanmış olan, 
iki ülke arasındaki Devlet Hudut Hattının Geçişine 
ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, Hudut 
İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin Kontro
lü, bakımı, onarımı ve ihyası ile Hudut Orman Ke
sim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Protokolün 
(1/156, S. Sayısı : 110) 

Onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarıları görüşülerek maddeleri kabul edildi, 
tümleri açık oya sunuldu; Birleşim sonunda açıkla
nan oylama sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunma
dığı, tekrar açık oya sunulacakları bildirildi. 

7 Ocak 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17,25'te son verildi. 

Divan Üyesi 

Başkan Kayseri 
Kemal Güven Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 1 . 1975 Pazartesi 

Sözlü soru 
1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 

Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/164) 

Yazılı sorular 
1. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas -

Gürün kazasının Başören köyünün içme suyu prog

ramına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/321) 

2. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, Tür
kiye Öğretmenler Derneği Dergisine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/322) 

3. — İstanbul Milletvekili İhsan Tokrası'nın, Tu
nus Hükümetinin davetine Türk Hükümetinin temsil
ci göndermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/323) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasinı Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), İlhamİ Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 ncî Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacak
tır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

435 — 
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IV. '-r- OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru Hattı 
Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (1) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
imzalanmış olan, iki ülke arasındaki Devlet Hudut 
Hattının geçişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hudu
du Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut 
İşaretlerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile 
Hudut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hak-

V. 

A) GÜNDEM D İŞ i 

1. •— Gaziantep Milletvekili Mehmet Bozgeyik'in, 
27 . 12 . 1974 tarihinde Kilis'te meydana gelen olay
lar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara geçiyoruz 
efendim. 

Sa)an Mehmet Bozgeyik, Gaziantep'in Kilis kaza
sında meydana gelen olayiar hakkında Meclise bilgi 
sunmak üzere gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Muhte
rem Başkan, değerli milletvekilleri; 

27 . 12 . 1974 Cuma gecesi Kilis'te vukubulan, 
basın ve TRT vasıtasıyle efkârı umumiyeye intikal 
eden cami yıkma olayı hakkında seçim bölgem olma
sı hasebiyle hadiseleri bizzat yerinde takip eden bir 
arkadaşınız olarak malûmat arz etmek için huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Kilis'in merkezinde 1551 yılında, Kanunî devrin
de Abdullah oğlu Hacı Mustafa tarafından yaptırıl
mış, olan ve Vakıflar arşiv kütüğünün 512 numara, 
Halep muhasebe defterinin 647 sayfa ve 705 sırasın
da kayıtlı, devrinin mimarî ve sanat özelliklerini gü
nümüze kadar aksettiren Hacı Deı-viş Camii, vakıf 
olarak varlığını muhafaza etmekteydi. 

Vakıfların, yapılış gayesine uygun kullanılması 
kanun hükmüdür. Bütün bunlara rağmen, geçmişte 
cami ve mukaddes yerler depo, ahır ve eğlence yeri 
gibi gayesinin dışında kulîanılagelmiştir. 

kındaki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/156) (S. Sayısı : 110) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, geçen Birle
şimde görüşülen iki kanun tasarısınm açık oylama 
muamelesi tekrarlanacaktır. Genel Kurulca kabul 
edilirse, bu iki açık oylama işlemini gündem dışı ko
nuşmalar devam ederken yaptıracağım. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, oy toplamak için. sıralar arasında dolaş
tırılacak, sonra da kürsüye konacaktır. 

KONUŞMALAR 

işte o devirde Hacı Derviş Camiini de, kanunsuz 
yollarla ele geçirdiğini iddia eden Abdurrahman Ka-
radenizoğulları ellerinde (hiç bir vesika bulunmadığı 
halde) 1947'den günümüze kadar tutmuşlardır. Tür
kiye'mizde buna benzer pek çok vakıf malının haksız 
iktisabına, kanunsuz olarak ve gayesinin dışında kul
lanılmasına müsaade etmeyen partimizin bakanı, ka
nun hükümlerinin titizlikle uygulanmasını, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü vasıtasıyle bütün teşkilâtına tamim 
etmişti. 

Gaziantep'e tayin edilen Vakıflar Bölge Müdürü 
de, kanun hükümlerini bölgesinde titizlikle tatbik 
ederken, Kilis Hacı Derviş Camiini de yeniden restore 
ederek hizmete açma yolunda çalışmalar yapmış ve 
Kilis halkı da, bu tarihî camiin yakında yeniden iba
dete açılacağını sevinç ve heyecan ile bekliyordu. 

Bu durumu fark eden Fahrettin Karadeniz, el ça-
çukluğu ve göz açıklığıyle Kurban Bayramı gecesin
de tarihî minareyi yerle bir etmiş ve camii de büyük 
çapta tahrip etmişti. 

Bu elîm hadise karşısında, tamamı Müslüman 
olan ve çok mühim hudut şehri olan, camiine ve mu
kaddes yerlere yapılan tecavüzü hazmedemeyen ve 
inancına göre «Allahın mescitlerinde Allanın isminin 
anılmasını yasaklayan ve onu yıkmaya çalışandan 
daha zalim kim vardır» düsturu ile galeyana gelen 

(1) 103 ve 110 S. Saydı basmayazı 2 . 1 . 1975 
tarihli 21 nci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kilis halkı, mabede yapılan bu tecavüzü protesto 
maksadıyle yürüyüş yapmıştır. Kalabalığa karışan 
bazı çapulcuların tutum ve hareketleri, hiç bir zaman 
saf ve temiz Kilis halkına maledilemez. Çapulcuların 
kötü davranışı, örf ve ananelerine bağlı, mukaddes 
yerlere saygılı temiz kimseleri yıpratma vesilesi kılı
namaz. 

Bu hadiselerden sonra polis harekete geçerek bazı 
kimseleri karakola götürmüş, «Devlet - Millet' kay
naşmasına en çok ihtiyaç duyulan günümüzde mille
timizin, Devletine olan itimadını sarsacak işkenceler 
yapılmıştır. Burada vazifesine bağlı, tarafsızlık esası
na riayetkar ve faziletli Türk polisini tenzih ederim, 
ama, maalesef, bazı polislerin işkence yaptığı da va
rittir. Hadisede, mahallinde tahkikatım esnasında mü
şahedelerimden bazılarını arz etmek isterim. 

Kilis halkından ve idarecilerden bilgi aldıktan 
sonra cezaevine giderek tutukluları dinledim. Bunlar 
başlarından geçeni, basın mensubu yanında bana an
lattılar. 

Bunlardan öğretmen Nihat İslâm'ın Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği dilekçesi aynen şöyle idi : 

«Cumhuriyet Savcılığına 
Kilis 

29 . 12 . 1974 Pazar günü hadiselere ismim ka
rıştırılmış; polis karakoluna ceibedildim. O gece be
nim, karakolda, yapmadığım bir suçu, tanımadığım 
Sabit Erentürk'ü hadiselere teşvikçi göstermem için 
dövülerek ifadeye zorlandım. Yasalarımıza uymayan 
bir davranışla sabaha kadar büyük bir eziyet gördüm. 
Dayak izleri kaybolmadan doktora şevkimi en derin 
saygılarımla istirham ederim. 

Nihat İslâm 
Öğretmen» 

Doktora sevk edilen adı geçen öğretmen, 15 gün 
rapor almıştır. 

Mehmet îyigün adındaki bir başka tutuklu da iş
kenceyi şöyle anlattı : «Cami yıkanlar karakolda çay 
kahve içerlerken biz dayak yiyiyorduk. Su bile vermi
yorlardı. Ayağımıza dökülen tuzlu sularla, yediğimiz 
cop ve dayakların yanında polislerin şu sözlerini unu-
tanııyordum: «Çağır Allah'ını seni kurtarsın. Suçu bel
li bir adamın üzerine yıkmazsan dayaktan ölürsün» 
diyordu Polis. 

Elleri ve vücudu cop darbeleriyle moraran 18 - 19 
yaşlarında genç şöyle diyordu; (Ben elimde «Cami yı
kılmaz» diyen bir pankart taşıyordum. Polisler ya
kalayıp, karakola getirdiler. Seni gelsin camiyle Al

lah'ın kurtarsın deyip, ayaklarımı tuzlu suya batırıp 
dövdüler, üzerime adam bindirip tekrar dövdüler. 
Sonra dayağa ara verdiler; suçu Diyarbakırlıoğlu ile 
Sabit Erentürk'ün üzerlerine atarsan dayaktan kur
tulacağımı durmadan tekrarladılar.) 

Başka bir tutuklu, din görevlisi Ahmet Şimşek ise 
şöyle diyordu; 

«Camiin yıkılması olayı bir din görevlisi ve müs-
lüman olarak beni çok üzmüştü. Camiden çıkmış evi
me gidiyordum, binlerce kişilik kalabalığa ben de ka
tıldım. Bilâhara karakola götürüldüm, Nejdet isimli 
polis, Allah'ın kaç tane olduğunu sordu. Ben de bir 
tane Allah olduğunu söyledim. Allah beş tane, sen 
bilmiyorsun diye suratıma dört tokat attı ve beşinci 
Allah'ı vurursam seni çağırdığın Allah bile kurtara
maz» diyordu. 

Başka bir din görevlisi Nihat Ferah ise, «Ben bir 
din görevlisi olarak, halkın dinî heyecanla herhangi 
kötü bir şey yapmaması için gençleri teskin etmeye 
çalıştım. Güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmaktan 
başka bir suçum yok; fakat ne garip tecellidir ki, asıl 
kutsal bir bina olan cami yıkanlar serbest gezer
ken, biz hapishane köşelerinde mahkûm bulunuyo
ruz». Diğer tutuklular da işkenceyi acı acı anlattılar. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu işkence ve ha
karetlere maruz kalan bu kişilerin, hayatı boyunca 
temiz yaşamış, dürüst ve temiz kazançla geçimini 
sağlamış, efkârı umumiyece iyi tanınmış zevat ol
duğu veya olay ile hiçbir ilgileri olmadığı bütün Ki
lis halkı tarafından bilinmektedir. Hakiki suçluların 
tespitiyle yağmaya karışanların hak ettikleri ceza
ya çarptırılması, elbette lâzımdır. Bu arada, kanunu 
ve milletin mukaddesatını hiçe sayarak cami yıkan
ların ve buna göz yumanların cezalandırılmaları lâ
zımdır. Ayrıca kanun dışı davranışlarda bulunan ve 
saygı hudutlarını aşmış olan bu polislerin, faziletli 
ve nezih emniyet mensuplarımızın arasında bulun
maları dahi, Türk emniyet mensupları için bir leke 
teşkil eder. 

Bu itibarla, bu polisler hakkında gerekli kanunî 
kovuşturmanın yapılmasını ve hatta nezih emniyet men
suplarımızın arasında bunların bulunmamasının te-. 
minini kanun namına, bütün Kilis halkı namına Sa
yın Başbakan, İçişleri ve Adalet bakanlarından sabır
sızlıkla bekliyoruz. Amme vicdanını rencide eden, 
Devlet - millet kaynaşmasını gölgeleyen bu nevi olay
ların tekerrürüne meydan verilmemesini ilgili ma
kamlardan bekler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozgeyik. 
2. — Malatya Milletvekili Hüseyin Denizin, öl

dürülen öğrenci Şahin Aydın ve öğrenci olayları hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Deniz, öğrenci olay
ları ve öldürülen Şahin Aydın ile ilgili gündem dışı ko
nuşmanızı yapmak üzere buyurun efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Aziz milletin bu kürsüsünden, bugün milleti hu
zursuz eden parlamanter demokratik rejime inancı 
olumsuz yönde etkileyen, devlet kuvvetlerine güveni 
sarsan bir olayı dile getirmek ve ilgilileri uyarmak 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sosyal olayları kendi kanunları ve kaidesi içeri
sinde mütalaa edip, ona göre tedbir alınması gerçe
ğini benimseyememiş, buna mukabil «Böl ve yönet» 
ilkesini kendisine kurtuluş yolu seçmiş Adalet Parti
si iktidarının öğrenci olayları karşısındaki tutumu
nun memleketi ve rejimi hangi noktaya getirmiş ol
duğu malumdur. 

Ara dönemde baskıyle ve bir tarafı sindirmeyle; 
Ecevit Hükümeti döneminde de akıllı ve ciddî ted
birlerle önlenen bu olaylar, kendi kendilerine mil
liyetçi diyen partilerin kurdukları cephe hareketin
den sonra yeniden başlatılmıştır. Türk milleti Kurban 
Bayramını, demokrasiyi içine sindiremeyen, insan 
canına kıyabilecek,kadar sevgiden yoksun olanların, 
faşistlerin saldırılarıyle İstanbul'da öğrenci Şahin Ay-
dın'ın öldürülmesinden dolayı, büyük bir acı ile geçir
miştir. 

Aziz arkadaşlarım, 19 Aralık 1974 Perşembe günü 
saat 16.30'da İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik 
Akademisi Mimarlık Bölümü öğrencileri bir imti
handan çıkıyorlar. İçlerinde Şahin Aydın'ın da bulun
duğu birkaç kişi dışarda kendi aralarında imtihan 
sonuçlarını değerlendirirlerken; 60 - 70 kişilik bir ko
mando grupunun saldırısına uğruyorlar. Saldırgan
lar, Işık Mühendislik Okuluna mensup öğrenciler
dir. Ellerinde şiş, bıçak, kaim zincirler olduğu halde 
üzerlerine saldırdıkları genç insanları kıyasıya dö
vüyor ve Şahin Aydın'ı da şişle, bıçakla delik deşik 
ederek öldürüyorlar. 

Kendilerine komando adı verilen bu saldırgan
ların işledikleri bu cinayet ne ilktir ve ne de görünü
şe göre son olacaktır. Nedir bu insanların amacı? Ne 
isterler? Nereye varmak gayesindeler? Bunların ba
şında kim vardır; kimler vardır? Nereden yönetilir ve 
nereden beslenirler? Bu soruların bir kısmının ceva

bı halk arasında muhteliftir; ama bunun faşist meto
du uygulayanların Milliyetçi Hareket Partisi ve onun 
Lideri Alparslan Türkeş olduğu kuşkusuzdur. 

Partisinin Genel Merkezinde düzenlenen bayram
laşma töreninde yaptığı konuşmada Sayın Türkeş, ba
kınız ne diyor: 

«Bize saldıranlar var, bunlardan çekindiğimiz, kork
tuğumuz yok. İhaneti ezeceğimizi bildikleri için sal
dırılarını artırıyorlar. Biz ebedî zafer yolundayız. Ar
kamızda yarım milyonu aşkın genç Bozkurtlar var.» 

Anlaşılıyor ki Sayın Türkeş, bu yarım milyon .em
rindeki gencin sayısının istediği miktara eriştirdiği
ne inandığı gün, asıl gayesini gerçekleştirmeye girişe
cek ve memlekette asıl o zaman kardeş kanı akacak
tır. 

Bugün orta dereceli okullarda, yüksek öğrenim 
müesseselerinde ve öğrenci yurtlarında, bir kısım öğ
retmenler, öğretim üyeleri ve yöneticiler, Türkeş'in 
askerlerinin sayısını artırmak gayreti içinde görünü
yorlar. Asıl görevlerini ihmal edip, bu tehlikeli yol
da planlı bir şekilde çalışan öğretmenler, ortaokullar
da ve liselerde öğrencileri bölmekle kalmıyor, veli
lerin bölünmelerine de sebep oluyorlar. 

Bu öğretmenler, birkaç kitap okutarak beyinleri
ni yıkadıkları körpe yavrularımızı notla da besleye
rek, kendi fikirlerini benimsemeyen diğer öğretmen 
arkadaşlarının yollarını kestiriyor, evlerine dinamit 
attırıyor; kâba kuvvetle onları sindirmeye çalışıyor
lar. 

Bu anlayıştaki öğretmenlerin bulunduğu hiçbir 
okulda bugün huzurdan eser yoktur. Daha ortaokul 
ve lise sıralarında savaş talimleri yapan bu gençlerin, 
yarın üniversite sıralarına geldiklerinde neler yapa
bileceklerini tahmin etmek zor değildir. 

BAŞKAN — Sayın Deniz bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Bugün yine ül
kemizde, ana - babalar çocuklarının istikbalinden ve 
hayatından kuşku duymaya başlamış; yine toplumun 
huzuru bozulmuştur. Çünkü bıçaklı ve tabancalı do
laşan çeteler her gün ve her saat bir genci öldürmek, 
bir cinayet işlemek yönelişinde ve yolundadırlar. 

Bu çetelerin cüretini kırmak başta Hükümet ol
mak üzere bütün görevlilerin başta gelen ödevi ol
malıdır. 

Şimdi, Şahin Aydın'ın öldürülmesi olayı karşı
sında görevlilerin durum ve tutumuna geliyorum. 
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Olayın üzerinden şu kadar gün geçtiği halde, suç
lular henüz tam olarak yakalanmamışlar dır. Soruş
turma yapması görevi verilen savcı yardımcılarından 
birinin görev yeri değiştirilmiş, bir diğeri rapor ala
rak bu işin içine girmek istememiştir. Sonuncu gö
revli savcı yardımcısı ise, konuyu garip bir gizlilik 
içinde yürüttüğü için kamuoyu vicdanı rencide edil
miştir. 

Sayın Irmak Hükümeti, güvenoyu almamış olsa 
bile, memleketimizde olan bitenden sorumludur. So
rumluluklarının gereği olarak birçok icraatta bulun
maktadırlar. 

Cinayetin işlendiği kentimizde sıkıyönetim uygu
lanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Deniz, lütfen bağla
yın efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Sıkıyönetim Kumandanı doğrudan Başbakana bağ
lıdır. Binaenaleyh, sayın Hükümetten, zorbalığa kar
şı kesin tavır takınmasını ve etkin tedbirler alması
nı; bu arada Şahin Aydın'ın ölümünün şimdiye ka
dar gördüğümüz faili meçhul cinayetler zincirine 
yeni bir halka daha teşkil edilmesine engel olmasını 
bekliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, 
gündem dışı konuşan Malatya Milletvekili Hüseyin 
Deniz'in kendisine sataştığı iddiasıyla konuşması. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Saym Baş
kan, Hatip, gerek partimin, gerekse benim adımı 
zikretmek suretiyle açıkça sataşmada bulunmuştur. 
Cevap vermek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkeş. (A.P. ve 
M.S.P. sıralarından alkışlar) 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Biraz önce konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımız, 
meydana gelen öğrenci olaylarını ele alarak, sayın 
Genel Başkanlarının her zaman uyguladığı bir usu
le baş vurmuş ve bunu Meclisin kürsüsünden de 
tekrarlamıştır. Bu usul şudur: Ortaçağ karanlığın
da engizisyon devrinde, engizisyon papazlarının 
masun insanları, suçlama usulüdür bu. Bu usulü 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkam 
her zaman uygulamaktadır. Burada konuşan değer
li milletvekili arkadaşımız da bu usule baş vur
muştur. 

Kendileri, kendileri gibi düşünmeyenleri, «çağ 
dışı» diye vasıflandırmaktadırlar, ama kendileri çağ 
dışıdır. (A.P., D.P. ve M.S.P. sıralarından alkışlar) 
Memleketin savcıları mevcut ve vazife başındadır. 
İstanbul, Ankara, Adana şehirleri, bahsettikleri olay
ların cereyan ettiği şehirlerdir. Bu şehirlerde Sıkı
yönetim idaresi bulunmaktadır. Ayrıca Devletimiz 
ayaktadır. Devletin emniyet müdürleri var, polis 
teşkilâtı var, adliye teşkilâtı var, bağımsız mahke
meleri var, valileri var, kaymakamları var. Sayın 
Ecevit başta olmak üzere, burada konuşan arka
daşım da dahil, ne demek istiyorlar? Yani bu vazi
felilerin hiç birisi vazife yapmıyor, komando diye 
şikâyet ettikleri gençlerin, çeteler halinde, masum 
insanları öldürmelerine hepsi gözyumuyor, bunları 
himaye mi ediyorlar? (C.H.P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri) Arkadaşlar eğer doğru diyorsanız, bu 
çok hazin bir ithamdır. (C.H.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Mem

leketin bütün savcılarının bütün hâkimlerinin, ba
ğımsız mahkemelerinin, valilerinin, kaymakamla
rının, emniyet müdürlerinin, emniyet teşkilâtının Mil
liyetçi Hareket Partisini ve Sıkıyönetim Komutan
lıklarının da Milliyetçi Hareket Partisinin gençleri
ni himaye ediyor, sadece himaye etmek değil, on
larla işbirliği yapıyor diye tavsif ediyorsunuz demek
tir ki, gerçeklere taban tabana aykırıdır. Memle
kette görevliler vazifeleri başındadır. Suç işleyen 
vatandaşları kovuşturacak durumdadırlar ve kovuş
turuyorlar, 

Muhterem arkadaşlarım, size yakışmıyor bu şekil
de ithamlarda bulunmak. Hukuka inanmış ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin hukuk devleti olduğu
na inanmış, milletvekili sıfatı taşıyan, bir partinin 
Genel Başkanı sıfatını taşıyan, Başbakanlık makamı 
gibi yüksek vazifeye yükselme imkânı elde etmiş 
olan vatandaşlarımıza bu şekilde- ithamlar yakış
mıyor-

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımızın bahset
tiği Şahin Aydın isimli gencin ölümüne sebebiyet 
veren kavgaya gelince.. (C.H.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bu olayı 

tahkik ettik. Olay meydana geldiği gün, Sayın Cum
huriyet Halk Partisinin yetkilileri, olaym suçlusu 
olarak, Milliyetçi Hareket Partisini, onun gençleri-
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ni ve onun Genel Başkam ofarak beni suçladılar. 
(C.H. P. şıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Daha 
hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir soruşturma yap
madan, ayni şeyi Adana'da meydana gelen bir işçi 
vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiş olan kav
gada da yaptılar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yerde vatandaşlar 
arasında kavga çıkabilir. Bu kavgada yer alan va
tandaşların bazıları, bazı partilere de mensup ola
bilirler. Ama, bu o partiyi, o partinin genel baş
kanını, o partiyi, hükmî şahsiyet olarak suçlamayı 
gerektirmez. Biliyorsunuz, bundan bir iki ay önce 
Ceyhan'da İş Bankası şubesi soyuldu. Bu soygun 
olayına Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan ilçe sek
reteri de karışmış, onun ismi de yer aldı. Ama bi
zim hiç bir zaman aklımızdan, «Bu banka soygunu
nu Cumhuriyet Halk Partisi düzenlemiştir» demek 
geçmedi. (A. P. ve M. H. P. sıralarından alkışlar) Ak
lımızdan hiçbir zaman «bu banka soygununu Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı yap
mıştır.» demek geçmedi. Hiçbir zaman aklımızdan, 
partili arkadaşları gösteri yürüşüne sevk ederek sokak
larda; «soyguncu Ecevit, hırsız Ecevit» diye bağırtmak 
geçmedi. (A.P. ve M.H.P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu çirkin yollardan vazgeçiniz. Siz, 
öldürülen işçiyi, öldürülen genç öğrenci hadisesini 
bahane ederek taraftarlarınıza sokaklarda gösteri
ler düzenlettiniz ve «Katil Türkeş» diye bağırttınız. 
(C.H.P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri.) 

Doğru değil, yalandır; yalan söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Biz hiç
bir zaman, hiçbir kanlı olaya müsaade etmiyoruz 
ve kanlı olayların çıkarılmasına taraftar değiliz. Biz, 
saldırganlığa ve saldırganlara karşıyız arkadaşlar. 

Siz, kendi solcu gruplarınız arasında çıkan kav
ga neticesinde bıçaklanarak ölümüne sebebiyet ve
rilen gençlerin öldürülmesini başkalarına yükleye
mezsiniz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yalan, yalan! 
(C.H.P. sıralarından «yalan» sesleri) 

1 BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Türkeş.. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Resmî 

makamların tahkikatı var sayın Baykal, polisin tah
kikatı vardır. Eğer biz öldürtmüş olsaydık, polis bu
nu ortaya koyardı. 

BAŞKAN — Saym Türkeş, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız, vaktiniz dolmuştur. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, biz dürüst yoldayız, doğru yol
dayız. Size de dürüstlüğü tavsiye ederiz, hukuk yo
lunu tavsiye ederiz. 

Arkadaşlar, fırtına eken bora biçer, bunu unut
mayınız. (A.P., M.H.P. ve C.G.P sıralarından alkış
lar, C.H.P. sıralarından gürültüler) 

4. — İstanbul Milletvekili Hasan Aksay'm, Hükü
met buhranı ve Hükümet çalışmaları hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay; hükümet buh
ranı ve hükümet çalışmaları üzerinde gündem dışı 
söz istemişsiniz, buyurun. 

HASAN AKSAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; hükümet buhranı ve 
rejim meselesi üzerinde bir açıklama yapmak üzere 
huzurlarınızı işgal ediyorum. Hükümet buhranı na
sıl başladı, bu güne nasıl geldik? 

18 Eylül günü Sayın Ecevit tek taraflı olarak hü
kümeti bozdu. Hesapsız hareket ederek memleketi 
buhrana itti. O günden bugüne kadar 110 gün geçmiş 
bulunuyor. Bu hadiselerin cereyanı üzerine Anayasa 
ve rejimin normal gereği olarak hükümet kurulması 
çalışmaları derhal başladı. İlk önce demokratik te
amüllere uyularak görev Sayın Ecevit'e verildi, geniş 
tabanlı bir koalisyon kurulması için çalışmalar yaptı, 
bunu başaramadı. 

Arkasından görev Sayın Demirel'e verildi. O da 
aynı şekilde geniş tabanlı bir koalisyon kurmak için 
çalışmalar yaptı; o da kuramadı ve görevi iade etti. 

Böylece bir hükümet buhranında ilk defa denen
mesi icabeden geniş tabanlı hükümetin kurulmasının, 
iki çalışma yapılmak suretiyle mümkün olmadığı gö
rüldü. 

Bunun üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda bu 
sefer nasıl olursa olsun, Millet Meclisinden güven 
oyu alabilecek bir hükümet kurulması turu olarak 
Çalışmalar başladı. Yine normal olarak görev Sayın 
Ecevit'e verildi. Sayın Ecevit, nasıl olursa olsun, gü-

. venoyu alabilecek bir hükümet kurulması çalışmala-
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rina başladı. Bu çalışmasında ortak bulamadı. Ken
disine böyle bir hükümet kurdurulamayacağı, diğer 
partiler tarafından ilân edildi. Buna rağmen 185 kişi 
ile hükümet kurup güvenoyu almasa da bir icraat 
hükümeti olarak yürüyeceğini açıkladı. Bunun işgal 
olacağı ortaya kondu ve ancak bunun üzerine işgale 
müsaade edilmedi. Bundan sonra görevin, normal 
olarak Millet Meclisinde güvenoyu alabilecek bir 
Hükümetin kurulması, çalışması ve denenmesi için 
Sayın Demirel'e verilmesi gerekiyor idi; fakat bu 
noktada demokratik işleyişten dışarı çıkıldı ve ka
naatimizce ilk hata bu noktada yapıldı. Görevin ikin
ci kere Sayın Demirel'e verilmesi lâzım gelirken bir 
bitaraf kimseye verilmesi adımı atıldı. Bu adım üze
rine kurulmuş olan Hükümet anormal bir hükümet 
olarak teşekkül etti. 29 Kasımda bu Hükümetin te
şekkül tarzı doiayısıyle Cumhuriyet tarihinde gö
rülmemiş bir olay cereyan etti, Parlamento normal 
reaksiyonunu gösterdi. 17 beyaz oya mukabil, 386 
kırmızı oy ile Hükümet reddedildi. 

Hiç şüphesiz, bunları ifade ederken, Sayın Irmak 
Hükümetini teşkil eden muhterem arkadaşlarımızın 
şahıslarıyle bu durumun uzaktan yakından bir alâ
kası yoktur. Hükümetin normal Anayasa düzeni içe
risinde anormal şekilde teşekkül etmesi doiayısıyle 
gösterilen bu normal reaksiyon karşısında Sayın Cum
hurbaşkanı Anayasa ve rejim icabı olarak derhal 
Parlamentodan güvenoyu alabilecek bir Hükümet 
kurulması çalışmalarına başlamak ve fiilî çalışmaları 
ve denemeleri yürütmek noktasında bulunuyordu. 
Aradan 40 gün geçmiştir. Hâlâ bir görevlendirme 
yapılmamıştır. Kanaatimizce bu ikinci bir hatadır. 

Hâdiseye bakışımız itibariyle sadece iki hata ol
duğu kanaatinde değiliz. Bir üçüncü hata daha söz 
konusudur. Bu konuşmamı da esasen bu üç hatayı 
bilhassa açıklığa çıkarmak için yapıyorum. Üçüncü 
hata kanaatimce şudur: Sanki bugünkü hal Anaya
sa ve rejime uygun zannedilmektedir ve bu intibaı 
uyandıracak beyanlarda bulunulmaktadır. Şöyle ki: 
Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajlarında, «İşbaşın
da meşru bir hükümet vardır» cümlesini kullanır
ken, bu hal sanki böyle devam edebilirmiş zahabı 
uyanmaktadır. Diğer husus da, Sayın Irmak'ın beyan
larında «Bizim için mesele yok, bakanlarımız arasın
da görevi bırakıp da gitmek isteyen yoktur; biz va
zifemize başarı ile devanı ediyoruz» deme edası içeri
sinde oluşlarıdır. Halbuki, hiç şüphesiz hâkimiyet 
milletindir. Milleti parlamento temsil eder. Parlamen
to Devletin en üst, en yetkili merciidir. Parlamento-

I nun itimadına mazhar olmamış hükümetlerle mem
leketin idaresi mümkün değildir. Bu itimat olmadığı 
kesinlikle belirdiği anda derhal yeni hükümet ku
rulması çalışmaları hemen başlamalıdır. Rejimin ge
reği budur. 

BAŞKAN — Sayın Aksay, vaktiniz dolmak üze
redir, sözlerinizi bağlayın efendim. • 

HASAN AKSAY (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

29 Kasımdan beri yeni bir görevlendirmenin bek-
lenişi 40 günü geçmiştir. Bu çok uzun bir süredir. 
Bir deneme mevcut kaidelere göre ortalama 20 gün 
sürer. Demek ki bu devrede iki deneme yapılabilir
di. Esasen bugünkü duruma bakıldığı zaman zaten 
iki ihtimal ortada gözükmektedir. Bu zaman böyle
ce geçirileceğine iki ihtimal denenmesi ile geçirilsey-
di memleketimiz büyük mesafe almış olurdu. 

Bugünkü durum açıktır. Önümüzdeki vaziyet şu
dur: Kararlı iki taraf vardır. Taraflardan birisi millî 
cephe topluluğudur, millet oylarının çoğunluğunu 
temsil etmektedir. Dört parti ve bunların kuracağı 
hükümeti destekleyeceğini açıklamış olan beş bağım
sız üyenin oy bakımından manası oyların % 52'sine 
tekabül etmektedir. Bu topluluk Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin salt çoğunluğuna sahiptir. Senatoda 
95 senatör ile yine salt çoğunluğa sahiptir. Millet 
Meclisinde ise 218 üye ile salt çoğunluğa yakın bir 
noktada bulunmaktadır. Bu, Millet Meclisinin en bü
yük topluluğudur. Diğer yanda ise Cumhuriyet Halk 
Partisi bulunmaktadır» % 33 oyu temsil etmektedir. 
Büyük Millet Meclisinde azınlıktadır, Senatoda azın
lıktadır. Millet Meclisinde 186 oyu temsil etmekte
dir. Önümüzdeki manzara budur. Bu durum karşı
sında iki ihtimal söz konusu olabilir: 

Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokratik Par
tiye beraber hükümet kurma görevi verilir; bunların 
seçim kararı alabilme imkânları vardır, hükümet kur
mada da imkânları mevcuttur veyahutta Millî Cephe
nin hükümet kurulmasına mani olunmaması hali 
mevcuttur. Artık kaybedecek gün yoktur. Bu dene
meler bir an evvel .yapılmalıdır. Bugünkü hali böy
lece yürür zannetmek Anayasa ve rejime uymaz. 
Mevcut Anayasa düzeni ve rejime göre bugünkü hal, 
derhal fiilî çalışmaya başlanmasını gerektiren bir hal
dir. Bu hakikati Yüce Meclisin önünde açıklamak 
için huzurlarınızı işgal ettim. 

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

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
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5. — İçişleri Bakanı Mukadder Öztekiriin, gün
dem dışı konuşan Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Bozgeyik ile Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'e 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Gündem dışı konuşmalarıyle yurdumuzda cere
yan etmiş son iki önemli olaya temas eden iki sayın 
milletvekiline, bana huzurunuzda açıklama yapma 
fırsatı vermiş bulundukları için, teşekkür ederim. 

Bu olaylarla ilgili bilgileri arz etmeden önce, bazı 
hususlara temas etmek ihtiyacını sorumlu bir Bakan 
olarak duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel şu hu
susu belirtmek isterim ki, Anayasamızın ortaya koy
duğu ilke ve kavramlarda anlaşmazlığa düşmemek, 
onları iyi belirlemek gerekir. Bunların başında hak 
ve özgürlüklerle, onların bekçisi olan «Devlet» kav
ramı gelir. Gerçekten Anayasamız, çok geniş bir gö
rüşle, Türk Devletini insan haklarına dayalı olarak 
kabul ettikten sonra millî, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devleti olma nitelikleriyle tanımlamış; va
tandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini de ge
çerli güvencelere bağlamıştır. Böylece çağdaş bir 
devlet oluşturulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın güvence 
altına aldığı hak ve örzgürlükler vatandaşın mutlulu
ğu, refahı içindir. Hiçbir zaman ülke bütünlüğüne, 
millî birliğimize ve kamu düzenine karşı kullanıla
mazlar. Yani hak ve özgürlükler devlete karşı kulla
nılamaz, onu sarsmaya yönelik davranışlara daya
nak yapılamazlar. Bu hak ve özgürlükler Anayasa 
ve yasalar çerçevesinde işleyecek, devlet Anayasa ile 
yüklendiği görev ve sorumlulukları gene yasalar çer
çevesinde yerine getirmeye çalışacaktır. Bu, hukuk 
devleti olma ilkesinin en tabiî bir sonucudur. 

Kanaatim odur ki, devletin gerçek gücü, yasa
lardan daha çok vatandaşların ona karşı duyduğu 
saygı, sevgi ve, bağlılıktır. Devletin sayılmadığı bir 
toplumda, toplumsal hayatın sürdürülmesi imkânla
rı geniş ölçüde kısıtlanmış demektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu temel anlayış
tan sonra bana üzüntü veren bir görüntüyü huzuru
nuzda dile getirmek mecburiyetindeyim. 

Fikirlerini yayabilmek ve kabul ettirmek için, ba
zıları devleti ve onun güçlerini buna engel sayabil-
mektedirler. Tabiîdir ki, bu gibi tutum ve davranış
ları demokratik hak ve özgürlüklerin tabiî bir sonu
cu saymaya ve hoşgörü ile karşılamaya imkân ve ih
timal yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, devlet kendi varlığına 
saldıranlara karşı olduğu kadar, başkalarının hakla
rına saldıranlara da karşı olmalıdır. Yine kanunlar 
içinde kalarak, bu saldırıları da bertaraf etmelidir. 
Devlet güçleri harekete geçtiklerinde, saldırganları 
bizzat cezalandırmak için değil, onları kanun pençe
sine teslim edebilmek için harekete geçerler. Bütün 
hareketlerini, kanunların kendilerine tanıdığı yetki
ler içinde kalarak yaparlar. 

Sevgili arkadaşlarım, devlet güçlerinin, saldırga
na karşı bile meşruiyet içinde kalmak itina ve ihti
mamını göstermekte olduğu ülkemizde yaşayan her
kesten meşruiyet içerisinde davranışlar beklemek en 
tabiî hakkımızdır. Devletin gücüne herkesin saygı 
duyması gereğinin temelinde de, bu eşsiz meşruiyet-
çilik felsefesi yatar. İçinde yaşadığımız Türk toplu
muna karşı sorumluluğumuz da budur. 

Sevgili arkadaşlarım, netice olarak demek istiyo
rum ki; meşruiyete bu derece önem veren Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine ve onun resmî güçlerine ül
kemizde herkesin sevgi duyması gerekir. Zira, devle
te karşı saygınlık azalırsa, etrafı saracak olan, sade
ce zorbalık ve çiğ kuvvettir, bir tek kelimeyle anar
şidir. 

Aydınlarımızın, bütün siyasetçilerimizin, öğren
cilerimizin, resmî ve özel teşebbüs yöneticilerimizin, 
sendikalarımızın ve basınımızın, kısaca bütün vatan
daşlarımızın bu anlayışı benimle paylaştıklarına bü
tün kalbimle inanıyorum. 

Demokrasiyi kendi kişisel çıkarlarımız için de
ğil, milletimizin mutluluğu için yararlı ve faydalı sa
yıyorsak ve bu inancımızda içtenlik varsa, devlete ve 
devlet güçlerine karşı saldırgan olmamak, Türk Dev
letini tahribederek, bir Türk demokrasisinin yaratı
lamayacağını bilmeyenlere öğretmek hepimizin gö
revidir. 

Sayın arkadaşlarım, biz bu düşünce ve anlayışla 
hukuk ve kanunlar içinde, her nereden gelirse gelsin, 
olayları önlemeye, vukua gelenleri bertaraf edip, 
sorumlularını adalet önüne çıkarmaya itina ve ihti
mam göstermekteyiz ve sorumluluk uhdemizde kal
dıkça da göstereceğiz. Nitekim Kasım ve Aralık 1974 
ayları içinde 19 öğrenci çatışması meydana gelmiştir. 
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Bu olaylar sırasında biri polis olmak üzere 53 kişi 
yaralanmış, 2 gencimiz ölmüştür. 141 sanık yakala
narak adlî mercilere teslim edilmiştir. 

Arkadaşlarımın, Sayın Mehmet Bozgeyik ve Sa
yın Hüseyin Deniz'in, özellikle temas ettiği konulara, 
Anayasamızın bana verdiği ölçüler içinde arzı cevap 
edeceğim. Çünkü, olayın biri mahkemeye intikal et
miştir, diğeri hazırlık tahkikatı safhasındadır. 

19 . 2 . 1974 günü saat 12,00 sıralarında İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi önünde 
bulunan, Yıldız Barbaros durağında bir grup öğren
ci, karşı gruptan bir öğrenciye bıçak ve sopalarla sal
dırmışlardır. Bu saldırı sırasında, İstanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi 4 ncü sınıf öğ
rencisi Şahin Aydın kasığından bıçakla ve aynı okul 
öğrencisi Sabahattin Beysefaoğlu da başından sopa 
ile yaralanmıştır. Şahin Aydın kaldırıldığı hastanede 
vefat etmiş, diğer arkadaşı ayakta tedavi görmüştür. 
Olaya güvenlik kuvvetleri ve İstanbul Savcılığı der
hal el koymuş ve olayla ilgileri tespit olunan 16 öğ
renci yurdun çeşitli yerlerinde yakalanarak, göz altı
na alınmıştır. Ayrıca olayla ilgili 10 öğrencinin de 
aranmasına devam edilmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Bozgeyik 
arkadaşımız bana telgrafla da buradaki konuşmasını 
intikal ettirmişti. Şimdi olayı bir kere de Meclisin 
huzurunda, gene Anayasanın bana verdiği yetki sı
nırları içinde, mahkemeyi etkilemeyecek tarzda arz 
etmeye çalışacağım. 

420 yıl önce Kilis'te inşa edilmiş olan «Hacı Der
viş Camii» 1938 yılında Vakıflar İdaresince Kilis Be
lediyesine, 1947 yılında da Kilis Belediyesince, aym 
ilçede tüccar Abdurrahman Karadeniz isimli vatan
daşa satılmış ve o tarihten beri sözü edilen şahıs ta

rafından bir bölümü dükkân diğer bir bölümü de 
ardiye olarak kullanıla gelmiştir. 

23 . 12 . 1974 günü bina sahiplerinden Fahrettin 
Karadeniz'in, Kilis Belediyesine başvurarak camiin 
yıkılma tehlikesi gösteren kubbe ve minaresinin in
celenmesini istemesi üzerine, Belediye fen elemanla
rı ile bir serbest inşaat mühendisinin, tehlike varlığı
nı belirten rapor verdikleri, bunun üzerine adı ge
çen mal sahibinin 27 . 12 . 1974 günü caminin mü-
naresini yıktırmaya başladığı. 

Minarenin yıkılması olayı, bazı çevrelerin de et
kisi ile Kilis'te halk üzerinde bir heyecan yarattığı 
ve hareketi kınayan beyanname dağıtıldığı görülmüş, 
zabıtaca gerekli korunma tedbirleri de alınmış olma
sına rağmen, 29 . 12 . 1974 günü 8 - 9 bin civarında 
bir halk topluluğunun kanunsuz gösterilere başladı
ğı, bu sırada Fahrettin Karadeniz'e ait ev ve dük
kânın tahribedilmek istendiği, olaya müdahale eden 
zabıtanın, olayı daha büyümeden bastırıp, halkı da
ğıttığı ve bu arada yakalanan 20 kişinin adalete veril
diği ve bunlardan 16 kişinin ilk sorguları sonunda 
tutuklanmış oldukları mahallinden alınan bilgilerden 
anlaşılmıştır. 

Olayda idare ve zabıta tarafından alınan tedbir
lerde bir noksanlık olup olmadığı konusunu incele
mek üzere; olayın hemen akabinde Nizip'te bulunan 
bir müfettiş mahalline derhal gönderilmiş bulunmak
tadır. Bu inceleme henüz bitmediğinden şimdilik bu 
konuda da herhangi bir şey söylemek mümkün de-. 
ğildir. 

Durumu Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve diğer 
üyelerinin bilgilerine sunar, hepinizi saygı ve sevgi 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Vefat etmiş bulunan Niğde Milletvekili 
Mehmet Bıyık'a ait iki sözlü soru önergesinin 6/95, 
6/145) gündemden çıkarılmasına dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Merhum Niğde Milletvekili Meh
met Bıyık'ın iki adet sözlü soru önergesi gündemden 
çıkarılmıştır. Bilgilerinize arz olunur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Uşak Milletvekili Ahmet Yılmaza izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/316) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı sayın Milletvekilinin hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izin istemi Başkanlık Di-
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vanırun 6 . 1 . 1975. tarihli toplantısında uygun gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

1. — Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hü
kümetin, evvelce sevk edilmiş olan kanun tasarıları 
ile Parlamento üyelerince verilen kanun tekliflerinin 
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi iste
minde bulunabilmesi ve kanun teklif edebilmesi ile 
teklif ettiği kanun tasarılarının görüşülüp görüşüle
meyeceği hususunda Anayasa Komisyonunun görü
şünün alınmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi 
vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 29 

Danışma Kurulu, Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın 19 . 12 . 1974 tarihli ve 1/209 esas, 116 sıra nu
maralı, ilişikteki tezkeresi üzerine 2 Ocak 1975 Per
şembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerileri 
Genel Kurulun görüşme ve onayına sunmayı uygun 
görmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu Görevlisi A. P. Grupu Başkanvekili 
Necdet Ökmen (3 ncü öneriye muhalifim) 

A. Naili Erdem 

M. S. P. Grupu Görevlisi D. P. Grupu Görevlisi 
Oğuzhan Asiltürk (3 ncü öneriye muhalifim) 

Yasin Bozkurt 

C. G. P. Grupu Görevlisi 
(3 ncü öneriye muhalifim) 

Hasan Tosyalı 

1. — Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hü
kümet, daha evvelki hükümetlerin sevk ettikleri kanun' 
tasarıları ile Parlamento üyeleri tarafından verilen 
kanun tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda 
görüşülmesi isteminde bulunabilir. 

2. — Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hü
kümet, Anayasanın 91 nci maddesi muvacehesinde 
kanun teklif edebilir. 

Uşak Milletvekili Ahmet Yılmaz, 15 gün mazere
ti nedeniyle, 2 . 1 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hü
kümet tarafından teklif edilen kanun tasarılarının 
görüşülüp görüşülemeyeceği hususunda İçtüzüğün 
79 ncu maddesinde açıklık bulunmaması, özellikle 
maddedeki - yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alınca
ya kadar - ibaresinden doğan tereddütlerin karşılan
ması için bu konuda Anayasa Komisyonunun görüşü 
alınmalıdır. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili Adalet Komisyo
nu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunca 28 . 11 . 1974 tarih ve 71 -
1786/6490 sayılı yazı ile görüşülmesine devam olun
ması, Millet Meclisi Başkanlığından istenen 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkın
daki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla 
ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Görüşmeye konu olan kanun tasarısı 29 . 11 . 1974 
tarihinde güvenoyu almamış Sadi Irmak Hükümeti 
tarafından Meclise sevk edilmiştir. Bakanlar Kurulu 
Meclis İçtüzüğünün 79 ncu maddesi gereğince görü
şülmesine devam olunmasını istemiştir. Meclis içtü
züğünün 79 ncu maddesi, Bakanlar Kurulunun her
hangi bir sebeple çekilmesi halinde, yeni Bakanlar 
Kurulunun güvenoyu almasına kadar Anayasa ve İç
tüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin 
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesinin er
teleneceğini belirtmiş bulunmaktadır. Aynı madde
nin son cümlesinde ancak Bakanlar Kurulunun bir 
yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülmesine devam olunacağı belirtilmektedir 
ki; buna göre Bakanlar Kurulunun herhangi bir se
beple çekilmesinden evvel Meclislere sevk edilmiş ve 
görüşülmeye başlanmış kanun tasarılarının 79 ncu 
maddenin son fıkrası gereğince görüşülmesinin müm
kün olabileceği aşikârdır. Güvenoyu almamış ve isti
fa etmiş bir Hükümetin 79 ncu maddeye göre kanun 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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tasarı ve tekliflerinin görüşülmesini bu nedenle iste
meye hakkı olmadığına Komisyonumuzca karar ve
rilerek, görüşmeler ertelenmiştir. 

Bilgilerinize saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu konu 
üzerinde görüşme açıyorum, içtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesine göre gruplara ve iki milletvekiline söz ve
rildikten sonra oylarınıza arz edilecektir. Grupları 
ve şahısları adına söz isteyen? 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Naili Er
dem, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLÎ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

2 . 1 . 1975 günü Sayın Meclis Başkanının daveti 
üzerine Danışma Kurulu, Sayın Başkanın başkanlı
ğında toplanmıştır. Bu toplantıda gündem iki madde 
olarak tanzim edilmiştir. Gündemin birinci maddesi, 
biraz evvel Sayın Başkan tarafından ifade buyurulan 
ve muhterem heyetinize açıklanan husustur. 

Gündemin ikinci maddesi, geçen hafta Perşembe 
günü görüşmesi yapılıp, bugün oylaması yapılan 
Irak Hükümetiyle petrol boru hattına ait olan husus
tur. 

Danışma Kurulu gündeminin birinci maddesini 
teşkil eden ve Adalet Komisyonunun bir rapor ha
linde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu rapor ve 
biraz evvel yine muhterem heyetinize bilgi olarak su
nulan ve iki bölümle mütalâa edebileceğimiz konu 
sebebiyle Danışma Kurulu toplanmıştır. 

Adalet Komisyonu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununun müzakeresi sırasında, İçtüzüğün 79 
ncu maddesine göre böylesine bir müzakerenin yapı
lamayacağını ve tasarının ertelenmesinin lâzımgeldi-
ğ;ni ifade etmiş; bununla yetinmemiş, daha evvel 
Meclise sevk edilmiş olan, hükümetler tarafından ve
rilmiş olan tasarıların görüşülmesi isteminde de bu
lunamayacağını raporunda belirli hale getirmiştir. 

Birinci bölümde yer alan ve müsaadenizle bir ke
re daha muhterem heyetinize okumak lüzumunu his
settiğim husus şudur : Aynı maddenin, kısaca 79 ncu 
maddenin son cümlesinde «Ancak, Bakanlar Kuru
lunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunacağı» be
lirtilmektedir ki, buna göre Bakanlar Kurulunun her
hangi bir sebeple çekilmesinden evvel Meclislere sevk 
edilmiş ve görüşülmeye başlanmış kanun tasarıları

nın, 79 ncu maddenin son fıkrası gereğince görüşül
mesinin mümkün olabileceği aşikârdır, diyorlar. An
cak rapor burada bitmiyor. Bu ifadeyi kullanan Ada
let Komisyonu mütalâasına devam ediyor ve diyor 
ki : «Güvenoyu almamış ve istifa etmiş bir Hüküme
tin 79 ncu maddeye göre kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesini bu nedenle istemeye hakkı olmadığına 
Komisyonumuzca karar verilerek görüşmeler erte
lenmiştir.» 

Bunun üzerine Danışma Kurulumuz toplanmıştır. 
Danışma Kurulu, muhterem heyetinize bilgi olarak 
verilen 3 maddenin içerisinde meseleyi müzakere et
miştir. 

Evvelâ, güvenoyu alamamış olan bir Hükümetin 
veyahut doğrudan doğruya içtüzüğün 79 ncu mad
desindeki ifade ile söyleyeyim; herhangi bir sebeple 
çekilmiş olan bir Hükümetin, Meclislere kanun tasa
rısı teklifinde bulunmasının mümkün olup olama
yacağı keyfiyeti Danışma Kurulumuzda uzun boylu 
müzakere edilmiş ve Anayasanın 91 nci maddesinin 
sarih hükmü muvacehesinde, ki, muhterem heyetini
ze hafızalarınızı tazelemek için okuyorum 91 nci 
maddeyi: «Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yetkilidirler.» 
Demek ki, Anayasanın 91 nci maddesine göre, Ba
kanlar Kurulu olarak belirtildiğine göre, ister her
hangi bir sebeple çekilmiş; ister güvenoyu almış, on
dan sonra çekilmiş, ister güvenoyu almamış olan bir 
Hükümetin, Bakanlar Kurulunun kanun tasarısı tek
lif etmeye hakkı vardır.» Danışma Kurulunda uzun 
boylu bir münakaşanın sonunda bu husus karara 
raptedilmiş ve şu anda muhterem heyetinize bilgi ola
rak sunulan yazının birinci maddesi olarak bu husus 
tanımlanmış ve yer almıştır. 

Şimdi, Danışma Kurulumuz meseleyi müzakere 
ederken içtüzüğün 79 ncu maddesinde bir müphem, 
bir fîu, bir açıklığa kavuşmamış, bir muğlak hususun 
mevcudolduğunu ve bu hususun Anayasa Komisyo
nunca vuzuha kavuşturulması lâzım geldiğini ifade 
ettiler. 

Yine müsaade buyurursanız, 79 ncu maddeyi bir 
kere okuyayım : Maddenin başlığı, «Hükümetin 
çekilmesi halinde kanun tasarı ve teklifleri» dir. 

«Madde 79. — Bakanlar Kurulunun herhangi bir 
sebeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu gü
venoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişik
likleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyon
larda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, 
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Bakanlar Kurulunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği 
kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine devam 
olunur.»' 

Adalet Komisyonu, 79 ncu maddenin son cümle
sindeki «Bakanlar Kurulu» nu yeni Bakanlar Kurulu 
olarak anlamakta ve eski Bakanlar Kurulu tarafın
dan Meclise sevk edilmiş olan tasarıların, ancak yeni 
Bakanlar Kurulu tarafından görüşülebileceğini yeni 
Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş bir tasarının gö
rüşülmesinin mümkün olamayacağını ve 79 ncu mad
denin son cümlesinden de bu anlamın çıkarılması lâ
zım geldiğini savunmaktadır. 

Danışma Kurulunda muhalefet şerhini veren ar
kadaşlarınızdan birisi bendenizim. Konuyu tetkik et
tiğimiz zaman, evvelemirde hadiseye nasıl yaklaşma
mız lâzım geldiğini, Anayasanın 91 ve içtüzüğün 19, 
79 ve 157 nci maddeleri muvacesesinde tetkik etme
nin doğru olacağına kani bulunan bir arkadaşınız ola
rak, konuyu Danışma Kurulunda ifade ettik ve böyle 
bir hususun açıklığa kavuşmasında, 79 ncu maddenin 
muğlak olduğundan bahisle Anayasa Komisyonun
dan bir mütalâa alınmasına mütedair bizleri mecbur 
kılacak herhangi bir durum yok dedik. Meclis kendi
sine sevk edilen bir kanun tasarısını görüşebilir, red
dedebilir» Bu hal Meclis Heyeti Umumiyesine aittir. 
Bu itibarla, Anayasa Komisyonuna gönderilip müta
lâa alınmasını gerektirecek bir husus yoktur. 

Nitekim herhangi bir komisyon, kendisine mevdu 
bir kanun teklifi veya tasarısının Anayasaya aykırı 
olup olmadığı hususunda bir şüpheye düştüğü takdir
de, evvelemirde bu şüphenin giderilmesi için, tasarı 
veya teklifi Anayasa Komisyonuna havale etmek su
retiyle mütalâasını alır. O mütalâa, Anayasaya aykırı 
olmadığına mütedair ise, komisyon müzakereye de
vam eder. Bu komisyon hadiseyi tetkik ederken, 
müzakere etmeye başladığı zaman bir muğlaklık, bir 
müphemiyet, bir boşluk veya Anayasaya aykırılık 
vardır, tarzında bir şüpheyi taşımamış, aksine otur
muş, mevcut İçtüzüğün ilgili maddelerine göre mü
zakeresini yapmış ve neticede ertelenmesi lâzım gel
diğini ifade etmiştir. Bu birinci safhası. 

Şimdi ikinci safhası; Danışma Kurulunda olumlu 
istikamette oy kullanan arkadaşlarımız, İçtüzüğün 
157 nci maddesine istinat etmek suretiyle böylesine 
bir kapalılığın, böylesine muğlak olan bir halin vuzu
ha ve açıklığa kavuşturulması için, İçtüzüğün 157 nci 
maddesini işletmek lâzım geldiğini ifade buyurdu
lar. 

7 i 1 . 1975 O : 1 

Müsaade ederseniz İçtüzüğün 157 nci maddesini 
muhterem heyetinize bir kere kıraat etmek istiyo
rum : 

«Ondördüncü kısım — Çeşitli hükümler»;. 
Matlap : «İçtüzüğün değiştirilmesi». 
Burada İçtüzüğün değiştirilmesi veya İçtüzüğün 

değiştirilmesi, yorumu, bir boşluğun doldurulması gi
bi hususlar yok, sarih : «İçtüzüğün değiştirilmesi.» 

İçtüzüğün değiştirilmesi matlabını taşıyan 157 nci 
maddeye göre, 157 nci maddeyi işler halde tutmak 
suretiyle İçtüzüğün 79 ncu maddesinin, yani muhte
rem heyetinizin biraz evvel bilgilerine, hafızalarına, 
hatıralarınıza arz ettiğim maddenin açıklığa kavuş
masını gerektirecek bir husus olmamakla beraber, 
157 nci maddeyi işletmek suretiyle Anayasaya Ko
misyonuna göndermeyi gerektirecek bir husus yok. 
Ya peki nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, 79 ncu madde sarih ola
rak ortaya şunu koymuştur. Şimdi Danışma Kurulu 
diyor ki, Anayasanın 91 nci maddesine göre, herhan
gi bir sebeple çekilmiş olan hükümet; ister güvenoyu 
almış çekilmiş, ister güvenoyu almamış çekilmiş olan 
bir hükümet, Anayasanın 91 nci maddesine göre 
Meclise kanun tasarısı verme hakkına sahiptir, ama 
görüşemez. Görüşülüp görüşülmeyeceği konusunda 
endişelerim vardır, Anayasa Komisyonundan icazet 
alalım. 

Değerli arkadaşlarım, Mecliste görüşülmesi müm
kün olmayacak olan bir tasarıyı, herhangi bir sebep
le çekilmiş olan hükümet acaba sırf vitrine bazı eşya
ları koymak için, süs kabilinde mi böyle bir tasarı
yı sevk etmek lüzumunu hissedecektir? Meclise bir 
tasarının şevkinin anlamı; görüşülüp, müzakeresinin 
yapılıp sonuçlandırılması keyfiyetidir. 

Şu hale göre, tüzükler ve yasalar hiç bir şekilde 
Anayasaya aykırı olamayacağına göre, Anayasada net 
ve sarih olarak (Bütün dünya anayasalarında olduğu gi
bi) mevcut olan, ama çekilmiş bulunan, istifa etmiş bu
lunan bir hükümetin kanun tasarısı teklif etmeye hak
kı yoktur şeklinde bir maddeyi de ihtiva etmediğine gö
re, Anayasanın 91 nci maddesine göre Bakanlar Ku
rulu her hangi bir kanun tasarısını Mecliste teklif 
edebilir. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu bunlar
dan biridir. Şimdi bir önemli nokta var; acaba çe
kilmiş olan hükümetler, çekilmemiş olan hükümet
lerle tıpatıp benzerlik mi arz ederler? Kısacası, gü
venoyu almış çekilmemiş bir hükümetin, icrada ken
disine mahsus olan yetki hudutları, görev sınırları, 
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çekilmiş bir hükümetle aynı paralellikte midir, aynı 
benzerliğe mi sahiptir? Hemen peşinen söylüyoruz 
ki, hayır, böyle değildir. E, peki öyleyse, değil idiy
se niçin Danışma Kurulunda sizler, yani bendeniz 
böyle bir itirazda bulundum? 

Konuyu tetkik ettiğimiz zaman gördüğümüz hu
sus şudur: 79 ncu maddenin Mecliste müzakeresi sı
rasında Ankara Halk Partisi Milletvekili Sayın Şinasi 
Özdenoğlu'nun konuşması var. Bunun yanında, ay
nı konuyla ilgili olarak Sayın Kubilay tmer'in ko
nuşması var. Sayın Şinasi Özdenoğlu, icranın, hükü
metin devamlılık arz edeceği esprisinden hareketle, 
Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren, geriye 
bırakılmasında topluma yarar değil zarar verecek olan 
hususların bir tasarı haline getirilmesinin her zaman 
mümkün olabileceğini ve bu haliyle bu tasarıların; 
siz çekilmiş bir hükümetsiniz, bu haliyle tasarı tek
lifinde bulunabilirsiniz, ancak bunları görüşemezsi
niz, tarzında bir gerekçeyle karşısına çıkmanın müm
kün olmayacağını ve doğru olmayacağını ifade et
miş, Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun bu konuşmalarına 
aykırı önerilerde bulunulmuş ve öneriler reddedilmiş, 
79 ncu madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak diyoruz ki; Mec
lisler zaruri ve âcil hallerde hükümetlerin, toplumun, 
devletin ve milletin iç ve dış güvenliği ile ilgili tasan 
tekliflerinde bulunabilir. Bulunduğu takdirde, yasa
ma yetkisi Parlamentoya ait olduğuna göre, Meclis 
dilerse bu kanunu görüşür, dilerse reddeder. Ama 
bu yetki, doğrudan doğruya Meclise aittir. Anayasa 
Komisyonuna gitmesini gerektirecek bir durum yok
tur. «Anayasa Komisyonuna gitmesini gerektirecek
tir» diyerek istinat edilen İçtüzüğün 157 nci madde
sinin meselemizle ilgisi yoktur; çünkü, 157 nci mad
denin matlabı İçtüzüğün değiştirilmesine aittir. Oy
sa ki, talepte İçtüzüğün değiştirilmesine ait bir sis
tem yoktu. 

Bu itibarla; konunun Meclisinizce konuşulup bu
rada müzakere edilmesini ve herhangi bir sebeple 
çekilmiş olan hükümetin âcil, zaruri ve gecikmesinde 
mazarrat olan halin mutlak surette bir kanun tasarısı 
halinde Meclise verilebileceğini ve bu hudutlar için
de verilmiş olan bir tasarının görüşülebileceğini pren
sip olarak kabul etmek suretiyle, Anayasa Komisyo
nunun mütalâasını almaya gerek duymadan Meclisin 
reyleri ile halledilmesini, Adalet Partisi Grupu ola
rak Yüce Heyetinizden rica eder, saygılar sunarım. 
A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Erdem. 

D. P .Grupu adına Sayın Yasin Bozkurt, buyuru
nuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İçtüzüğün 79 ncu maddesi çeşitli şekillerde tefsir 
edilmekte ve anlamda ihtilâf zuhur etmiş bulunmak
tadır. Bu maddenin Yüce Mecliste müzakeresi sıra
sında, Grupumuzun görüşünü aksettiren Sayın Ku
bilay İmer maddenin metinden çıkarılmasını teklif et
miştir. Ancak, Yüce Meclis bunu kabul etmemiş 
ve 79 ncu maddeyi bu haliyle hükme bağlamıştır. Biz 
o zaman parti olarak, çekilmiş hükümetlerin za
manında kanun tasarıları ve tekliflerinin görüşülme
mesini arzu edip, müdafasını yapmışız. Ama, bizim 
arzurum kabul edilmemiş olmakla beraber, bugün 
79 ncu maddenin mevcut hükmünü ne şekilde anladı
ğımızı ifade etmek isterim. 

Demin, burada görüşlerini ifade eden Sayın Er
dem, Anayasanın 91 nci maddesini okudular. Ger
çekten bütün kanun ve tüzüklerin üstünde bulunan 
Anayasa hükmü cari ve mer'idir. İhtilâf halinde 
Anayasa hükmü üstün görülür. Anayasanın 91 nci 
maddesi de, Bakanlar Kurulunun kanun tasarısı ge
tirme yetkisinin olduğu ve bunu önleyici hiçbir hük
mün bulunmayacağım ifade etmiştir. Biz, huzur
larınızda bu hükmü teyit eden tüzüğün 74 ncü ve 
75 nci maddesinin birer fıkrasını okumak suretiyle, 
görüşümüzü tahkim etmek isteriz. 

74 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında, «Başkan (ki, 
Meclis Başkanıdır) gelen tasarıları ilgili komisyonla
ra doğrudan doğruya havale eder ve bunu tutanak 
dergisine ve ilân tahtasına yazdırır.» denmektedir. 
Demek ki, kanun tasarısının Meclise intikali devam
lıdır ve hiçbir hüküm buna engel olmaz. Hattâ Mec
lis üyelerinin de kanun teklifleri aynı şekilde, tüzü
ğün 75 nci maddesinde nizamlanmıştır. Son fıkra
da, «Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara 
doğrudan doğruya havale edilir. » denmektedir. 

Bu durum karşısında; ister çekilmiş olsun, ister
se güven oyu alıp icraya devam etmiş hükümetler ol
sun; her halükârda Bakanlar Kurulu, Yüce Meclise 
kanun tasarısı havale edebilir. Fakat 79 ncu madde 
özel bir hüküm getirmektedir. Burada «görüşmele
rin ertelenmesi ve devam edilmesi» keyfiyeti vardır. 
Görüşülme, kanun tasarı ve teklifleri ne zaman görü
şülür, ne zaman görüşülmez, 79 ncu madde bu husu
su hükme bağlamıştır. 
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Burada «çekilmiş hükümet» tâbiri vardır. Çekil
miş hükümet ister evvelce güvenoyu almış, sonradan 
istifa etmiş olsun; yahut kurulduktan sonra, güven 
oylaması sırasında, günvenoyu alamamak suretiyle 
istifa etmiş olsun, her iki halde de çekilmiş hükü
met vasfındadır. Komisyonun kararında sanki, 79 
ncu maddede zikredilen hususu aşan bir ifade varmış 
şeklinde bir cümle mevcuttur: «Güvenoyu almamış 
ve istifa etmiş bir hükümetin, 79 ncu maddeye gö
re, kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesini bu 
nedenle istemeye hakkı olmadığı.» Halbuki, 79 ncu 
madde, çekilmiş hükümetlerin kanun tasarısı getirme
ye hakkı olmadığını değil, bilakis hakkı olduğunu 
derpiş etmiştir. 

Şimdi biz burada, «ertelenir ve devam eder» sö
zünden, komisyonlardaki faaliyetlerin, Genel Ku
ruldaki faaliyetlerin ertelendiği ve devam ettiği şek
linde anlamak durumundayız. Buraya kadar ki iza
hatımızdan, gerek Meclis üyelerinin ve gerekse Ba
kanlar Kurulunun kanun teklifi ve tasarısı getirmeye 
hakkı olduğu şeklindedir. 

Şimdi bu yasama faaliyeti ve icra faaliyeti aynen 
devam ediyor. 79 ncu maddeyi kabul ediyoruz, 79 
ncu madde; «Anayasa ve İçtüzük tadilâtı hariç, ka
nun teklifi ve kanun tasarılarının görüşülmesi erte
lenir.» diyor. Ne var ki, Bakanlar Kurulunun bil
dirdiği kanun teklifi ve kanun tasarıları görüşülmeye 
devam eder. 

Burada, «istifa etmiş hükümetin istifasından ev
vel görüşülmesi yarıda kalmış» tabiri yoktur. Bunu 
zorla bu şekilde anlamaya imkân olamaz. Yani, gö
rüşülme erteleniyor, görüşülme devam ediyor de
mek; mevcut kanun teklifi ve tasarılarının yarıda 
kalmış olan kısımlarının devamı olarak anlamak, ka
naatimizce yerinde olmaz. Buradaki ifadeyi, «ge
rek komisyonlarda ve gerekse Genel Kuruldaki gö
rüşmelere devam olunur» şeklinde anlamak icabeder. 
Yoksa, kanun teklifi ve kanun tasarılarının Meclise, 
Hükümet tarfaından ve Millet Meclisi üyesi tarafın
dan verilmeyeceğini amir bir hüküm yoktur. 

Bu nedenle; 79 ncu maddenin bu şekilde elfazı 
ve ruhu karşısında, meselenin Anayasa Komisyonu
na götürülmesine zaruret olmadığı görüşündeyiz. 

Demokratik Parti Grupu adma Yüce Meclise say
gılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk, buyurunuz. 

M. S. P. GURUPU ADINA OĞUZHAN ASİL
TÜRK (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Sözlerime başlarken Grupum adına hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda görüşmekte oldu
ğumuz husus, aslında bir kanunun görüşülüp görü
şülememesi meselesinin ötesinde ve üzerinde olan bir 
husustur. Anayasanın 91 nci maddesi ve İçtüzüğü
müzün 79 ncu maddelerine geçmeden önce, duru
mun, bizi bu münakaşaya getiren durumun genel kri
tiğini yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın, hâkimiye-
, tin kayıtsız ve şartsız olarak milletin olduğu prensibi 
, üzerine oturtulmuştur. Böylece, Anayasanın kayıtsız 

ve şartsız hâkim olduğunu kabul ettiği millet, bura
da, değerli parlamenter arkadaşlarımız, milletvekil
leri tarafından temsil edilmektedir. Milletin kabul et
tiği, milletin tasvip' ettiği, milletin uygun gördüğü dü
şünce ve davranışlar, burada Yüce Meclisinizin tas
vip ettiği, Yüce Meclisinizin uygun gördüğü, yerinde 
bulduğu düşünce ve davranışlardır. Bunun aksi olan 
düşünce ve davranışlar ise, milletin temsilcilerinin 
güvenine mazhar olmadığı için; milletin de aynı şe-' 
kilde güvenine mazhar olmayan düşünce, davranış ve 
fiillerdir. Zannediyorum, bu hususta milletvekilleri
nin mutabık olduğunu ilâve olarak söylemek dahi 
zaittir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, siyasî partilere 

dayalı demokratik bir rejimi öngörmektedir. Buna 
göre partiler, milletin oy verdiği cranda Meclislerde 
temsil edilirler ve Meclisler de millet adına bu yasa
ma yetkilerini kullanırlar. İcra organı ise; icra orga
nı, Millet Meclisinden tamamen ayrı düşünülecek bir 
organ değildir. İcra organı teşkil edildikten sonra, ge
lir Millet Meclisinin huzuruna programını okur ve 
Millet Meclisinden, dolayısıyle milletten güven ta
lep eder. İcra organı gelip programım okuduktan ve 
Millet Meclisinden güven talep ettikten sonra; eğer 
bu güvene mazhar olmazsa, bu güvene mazhar olma
masının gerekçesi olarak, millete yön verecek birçok 
tasarruflarda bulunma .yetki ve hakkını da kendisin
de girmemek gerekir ve icap eder, biz bu kanaatte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım; güvenoyuna baş vuran hü
kümet güvenoyu alamazsa ve bu güvenoyunu alama
ma sebepleri bu Mecliste dile getirilir, zikredilir ve 
ona bağlı olarak tezahür ederse; o zaman milletin 
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de, aynı sebepten dolayı hükümete güvensizlik duy
duğunu kabul etmek, Anayasanın ve mer'i kanunlar 
esprisinin tek gösterdiği yol, açtığı penceredir. Ancak 
bu ışıkla meselelerimize bakabiliriz, buna, mecburiyet 
duymamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Irmak Hükümetinin 
güvensizlik oyu almasının sebebi, Irmak Hükümetin
de bulunan değerli arkadaşlarımızın kabiliyetlerinin 
tarafımızdan noksan bulunduğu sebebi değildir. Bu 
raya çıkan, konuşan her arkadaş değerli Bakanlar 
Kurulu üyelerinin herbirinin birçok meziyetleri ol
duğunu tekrarda müşterek olarak hareket ettiler. 

Bu Hükümetin güvenoyu alamamasının sebebi 
sahalarında bakanların uzman olmaması, sahalarında 
bilgi sahibi olmaması, tecrübe sahibi olmaması de
ğildir. Değerli arkadaşlarım, hatta Hükümetin pek 
çok üyesinin genel kanaate göre, sahalarında yetkili 
ve uzman kişiler oldukları da, burada konuşmacılar 
tarafından belirtilmektedir. Öyle ise bu Hükümet ne
den güvenoyu alamamıştır? 

Muhterem arkadaşlarım; bu Hükümetin güven
oyu alamamasının sebebi, teşkil tarzıdır. Millet Mec
lisi bu Hükümetin teşkil tarzını tasvip etmediği için, 
bu Hükümetin teşkil tarzını Anayasanın ruhuna uy
gun kabul etmediği için güvenoyu vermemiştir ve 
burada bu zikredilmiştir. «Anayasanın ruhuna uygun 
olmadığı için» tabirini kullanıyorum, çünkü şeklen, 
lâfız itibariyle Anayasaya uygun görülse dahi, «Hâ
kimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu» kabul edi
lirse, bu milletin temsilcilerinin aynı şekilde kayıtsız 
şartsız hâkim olduğunu düşünmek gerekir. Milletin 
temsilcilerinin kayıtsız şartsız hâkim olduğu kabul edi
len ve fakat milletin temsilcilerinin kabul etmediği 
bir hükümetin Türk siyasî hayatında Devlet idaresi
ni böyle uzun bir zaman yönettiği ve gayet rahatlık
la bu hali içine sindirdiği ve hatta mesuliyet taşıyan 
birçok zevatın beyanlarından da anlaşılacağı üzere, 
gayet makul, gayet meşru, hiç bir şey olmuyormuş 
gibi bu tatbikata devam edilmesi, bizce Anayasanın 
ruhuna aykırı bir davranıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada aradığımız husus, 
şeklen Anayasaya uygun olma hususu değildir. Bu
rada «fiilen Anayasanın mana ve ruhuna uygun ola
rak bir hükümetin teşkil edilmesi gerektiği» prensi
binden hareket ederek bunları söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal olarak arz etmem 
mümkün olursa, bu Hükümeti şu şekilde tarif etme
me izin veriniz: Bir mahrut düşününüz, bir koni dü
şününüz, bu koninin başına bir bilya oturtmuşsunuz 

ve bütün gücünüzle, maharetinizle bu bilyayı burada 
sabit olarak tutmaya çalışıyorsunuz, düşmesini önle
meye gayret ediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu 
gayrete ihtiyaç yoktur. Biz inanıyoruz ki, bu Parla
mento kendi içerisinden, labil olmayan, stabil hükü
metler çıkarabilir. Labil hal dengesizlik halidir, karar
sızlık halidir ve böyle bir Hükümetin meşru olduğunu 
düşünerek görevde kalmasını kabul etmek, bunu tas
vip etmek bizzat Anayasanın ruhuna aykırıdır da, onun 
için biz bu Hükümetin kuruluş ve teşkili ve görevde 
bu şekilde devamının Anayasaya uygun olmadığını zik
retmeden geçemiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kabahat Hü
kümetin mi? 

MEHMET SAİD ERBİL (Ordu) — Kabahat Hü
kümetin mi? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bazı parlamenter arkadaşlarımız haklı 
olarak, «Kabahat Hükümetin mi?» diyorlar. Kabaha
tin Hükümete ait olmadığını konuşmalarımı takip eden 
arkadaşlarım farkctmişierdir. Hükümeti suçlamadı-
ğımı, bunu zikrettiğimi farke.tmişlerdir. Elbette kaba
hat Hükümetin değildir. Burada birçok yerlerde me
sul olarak, silsile olarak mesuliyet ve kabhatleri taksim 
etmek mecburiyetindeyiz. Kabahat Hükümetin değil
dir. Kabahat birçok kimselerin, hükümeti kurmaları 
gerekirken bunu kurmayanlarındır. Bunların hepsi ka
bul. Eğer bir kabahat varsa, bir hükümetin kurulma
sı için başlangıç adımını atmayanlarındır. Bunu da 
söylemek mümkündür; ama bütün bu hakikatler hü
kümetin teşkilinin Anayasanın ruhuna uygun olma
dığını söylememize de engel değildir, bir başka doğ
ruyu da ifade etmemize engel değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu durumdaki bir 
hükümet kanun tasarısı getirebilir mi? 

Biz Millî Selâmet Partisi olarak, âcil ihtiyaçlar 
mevzuunda, memleketin hakikaten ihtiyacı olan hu
suslarda, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapıl
masına ihtiyacımız olan hallerde bu Hükümetin da
hi (Anayasaya aykırı olarak teşkil edildiğini ifade et
tiğimiz bu Hükümetin dahi) tasarı sevk etmesinin 
zaten anayasal hak olarak kendinde bulunduğuna ve 
sevk ettiği tasarının âcil hallerde, Miilet Meclisinin 
âcil kabul ettiği hallerde konuşulmasına taraftarız. 

ALİ SANLI (Burdur) — İşte şimdi olmadı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Zaten 

bunun için, yatırımların aksamaması, işçinin, memu
run ücret ve maaşlarını alabilmesini temin etmek 
bakımından bütçenin görüşülmesini kabul ettik. Büt-
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çe Komisyonunun teşkilini ve bütçenin oylanmasını 
da bunun için öngördük, bunun için kabul ettik. 

Yalnız, şunu mutlaka ifade etmeden, bir kere 
daha ifade etmeden geçemeyeceğim : Güvenoyu al
mayan bir hükümetle güvenoyu alan bir hükümet 
hiçbir zaman aynı statüde mütalaa edilmemelidir. 
Meclisin güvenine nıazhar olmayan bir hükümet bu 
güvene mazhar olan bir hükümetle aynı statü altın-

. da hiçbir şekilde mütalaa edilemez. 
Şimdi buraya gelince, Anayasamızın 91 nci mad

desinin, hükümetin güvenoyu alıp almamasına bağlı 
olmaksızın hükümetlere verdiği bir hak var; Ka
nun teklif etmeye hükümetler yetkilidir. Hükümetler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklif edebi
lirler. Bu, hükümetin bir hakkıdır değerli arkadaşlar; 
hükümet kanun teklif eder. 

Millet Meclisinin de bir hakkı vardır : Bu kanun 
tasarısını dilerse görüşür, dilerse görüşmez. Bu da 
Millet Meclisinin hakkıdır. Nasıl ki, Anayasa hükü
mete bu hakkı vermişse, aynı Anayasa Millet Mecli
sine de aynı hakkı vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet kanun tasarısı 
gönderdikten sonra, bizim, bu tasarı üzerindeki dü
şüncelerimizi sınırlayan içtüzüğümüzün 79 ncu mad
desi bakınız ne diyor Benden önce konuşan değerli 
arkadaşlarım, içtüzük maddelerini her biri birer kere 
okudular, ben de affınıza sığınarak bir kere daha oku
mayı arzu ediyorum eğer dinlemek lütfunda bulunur
sanız. Burada bazı eksikliklerin, nüans farklarının be
lirtilmesinde faydalı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, 
tüzük maddesi şöyle : «Bakanlar Kurulunun herhan
gi bir sebeple çekilmesi, halinde, (istifa etti farz edi
niz bir Bakanlar Kurulu ve çekildi, güvensizlik oyu 
da almasına lüzum yok, istifa etti) yeni Bakanlar 
Kurulu (yani çekilen Bakanlar Kurulu değil değerli 
arkadaşlarım, dikkat buyurunuz) güvenoyu alıncaya 
kadar (yani yeni Bakanlar Kurulu teşkil ediliyor, teş
kil edildikten sonra güvenoyu alana kadar geçen bir 
zaman var, bu zaman içerisinde güvenoyu alıncaya 
kadar, şu şu şu değişiklikler hariç diyor, o önemli de
ğil) kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve 
Genel Kurullarda görüşülmesi ertelenir.» Ne zaman 
ertelenmiş? Bir hükümetin istifasından sonra. 

Bundan önceki Koalisyon Hükümeti istifa etti, 
o andan itibaren bu yüküm yürürlüğe girer. Yeni 
Hükümet, Sayın Irmak Hükümeti kuruldu ve onun 
güvenoyu almasına kadar geçen zaman zarfında, bu 
79 ncu maddenin hükümleri yürürlüktedir, çünkü 
onu kapsıyor. Peki, güvenoyu almazsa ne olur? De-

| ğerli arkadaşlarım, işte bu 79 uncu maddede güven
oyu almazsa ne olacağı belli değil. Bazı arkadaşlarım 
şu mülâhazayı ileri sürdüler, dediler ki: «Burada, 
güvenoyu almamış bir hükümetin tasarı sevk etmesi 

I hususu engellenmediğine göre, binaenaleyh biz gü
venoyu almamış bir hükümetin tasarı sevk etmesini 
kabul edebiliriz.» 

Değerli arkadaşlarım, o zaman ne oluyor biliyor 
musunuz? Bir hükümet eğer güvenoyu alır da istifa 
ederse, hiç güvenoyu almayan bir hükümetten daha 
zayıf duruma düşüyor, 79 ncu maddeye göre. Yani, 
o sevk edemiyor da, öbürü güvenoyu almadığı halde 
sevk ediyor. 

Bu izahlarımdan da anlaşıldığı üzere, 79 ncu 
maddede bir eksiklik vardır, bir noksanlık vardır, hat
ta,. hükümetle ilgili olmayan bir başka eksiklik ve 
noksanlık vardır. O da şudur : Kanun teklifleri de 
görüşülemiyor değerli arkadaşlarım. Hükümetin gü
venoyu alıp almaması, bir değerli parlamenterin bu
rada bir kanun teklifi hazırlayıp onun görüşülmesine 
mani olmamalıdır. İcra organında bulunan herhangi 
bir aksaklık yasama organını bu ölçüde etkilememeli-
dir. Bu da eksiktir, bu da yanlıştır, bunun da gideril
mesi gerekir. Böyle olunca ne oluyor? 

Değerli arkadaşlarım, biz, müstafi bir hükümetin 
en acil ve zarurî hallerde bile kanun tasarısı sevk 
edemeyeceği iddiasına katılmıyoruz. Yani, daha ke
sin olarak söylemek gerekirse, değerli C. H. P.'li ar
kadaşlarımızın teklifine katılmıyoruz. 

Hükümet acil hallerde kanun tasarısı sevk edebilir. 
Ancak bunun, güvenoyu almamış bir hükümetle, gü
venoyu almış bir hükümetin ikisinin de eşit olacağı 
ölçüde de tatbik edilmesini kabul etmiyoruz. Millet 
Meclisinde bunlar konuşulup tartışılır; eğer, hakika
ten acil olduğu, hakikaten memleket yararına-ve za-

1 man geçirmeden konuşulması gerektiği kabul edilirse 
Genel Kurulumuzca, sizler tarafından kabul edilirse, 
görülmesi gerektiğine kaniyiz; aksi halde, görülme
mesi gerektiğine, Millet Meclisinin itibarını korumak 
bakımından gerek duyuyoruz. 

Şimdi bu tespitlerden sonra, 79 ncu maddede bi
raz evvel izah ettiğim hususların da eksik olduğunu 
noksan olduğunu da huzurlarınızda ifadeden sonra, 
biz, bu maddenin Anayasa Komisyonuna gönderilme
sine ve Anayasa Komisyonunda bu bahsettiğim düzen
lemelerin yapılmasından sonra, Millet Meclisinden her
hangi bir üyenin teklifinin eşit muamele görmeyecek 
tarzda ayırdedilmesine taraftarız. 
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Bu bakımdan huzurlarınızda bu maddenin Ana
yasa Komisyonunda da bir defa daha incelenmesinde 
fayda mülâhaza ettiğimizi ve olumlu oy vereceğimi
zi ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nec

det Ökmen, buyurun efendim. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir, oyunu 

kullanmayan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET ÖKMEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir süreden beri yüksek huzurunuzda tartışılan 
konu aslında, Meclis içtüzüğünün normal tatbiki ya
pıldığı takdirde huzurunuzda görüşülmemesi gereken 
bir konudur. 

Yani, usul bakımından, başından itibaren bir ek
siklik, bir yanlışlık görüyoruz, önce bunu belirtmek 
zorundayım. 

Şöyle k i : Meclis İçtüzüğünün 19 ncu maddesi gere
ğince teşekkül eden Danışma Kurulu, gündemine, Sadi 
Irmak Hükümetinin bir tezkeresi üzerine Adalet Ko
misyonunun bir kararının sonucunu esas alarak, bu
nun müzakeresini koymuştur. Danışma Kurulundaki 
bu müzakere sonucunda varılan netice, yüksek hu
zurunuza görüşülmek ve oylanmak üzere getirilmiş
tir. 

Burada önce şunu tespit edelim : Meclis İçtüzü
ğünün 19 rtcu maddesindeki Danışma Kurulu nedir? 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzükteki bütün madde
lerin dökümünü yaptım ve vardığım sonuç şu oldu 
(Zaten bunu Meclisteki müzakeresi sırasında yapılan 
görüşmelerde madde gerekçesinde de bu belirtilmiş
tir.) : Danışma Kurulu, Meclisin esas çalışma prosedü
rünü tayin eden değil, İçtüzükçe belirlenmiş hallerde, 
o hususlarda parti liderlerinin, ya da onların temsil
cilerinin bir araya gelerek pratikteki güçlükleri berta
raf eden bazı kararlar aldıkları bir mercidir. 

Meclis İçtüzüğünün öngördüğü Danışma Kurulu, 
Anayasanın 85 nci maddesinde, Meclisin çalışmasını 
düzenleyen hükmüne aykırı bir tutumdadır. Çünkü, 
Anayasanın 85 nci maddesi Meclisin, çalışmalarını 
kendi içtüzüğü ile düzenleyeceğini ve Meclis çalış
malarının, Meclisteki siyasî partilerin oranlarına gö
re teşekkül edecek bir çalışma sistemi ile yürütülece
ğini amirdir. 

Halbuki, Danışma Kurulları, meclislerdeki siyasî 
partilerin üye sayılan ile orantılı olmadan, sadece gru

pu olan partilerin grup başkanları veya temsilcilerin
den teşekkül etmektedir. Bu şekli ile, Meclisin çalış
masının esasına taalluk eder kararları verme yetkisi 
yoktur. 

Bu yetki olmadan böyle bir görüşme olmuş ve 
yüksek huzurunuza Danışma Kurulu doğru .bir so
nuçla gelmiştir. O da, İçtüzüğün 79 ncu maddesinin 
uygulanmasında görülen bir eksikliğin, hal mercii olan 
Anayasa Komisyonuna şevki şeklindedir. 

Benden evvel konuşan siyasî parti temsilcileri ar
kadaşlarım bu hususta fikirlerini Yüksek Heyetinize 
arz ettiler. Sayın Adalet Partisi sözcüsü bu konuda 
bizim fikrimize tamamen aykırı beyanda bulundu. 
Bunun cevaplarını biraz sonra arz edeceğim. 

Demokratik Parti sözcüsü arkadaşım, sadece bi
zim düşüncelerimize aykırı düşmekle kalmadı; ge
çen hafta Yüksek Meclisinizde, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy tarafından ser-
dedilen Demokratik Parti fikirlerine de, hatta ve hatta 
bu İçtüzüğün Mecliste konuşulduğu sırada Demokra
tik Parti adına yapılan eleştirilere de, yani kendi Par
tisinin eski ve geçen haftaki düşüncelerine de ters 
düşmüş oldu. Sayın Mehmet Altmsoy'un Bütçe Ko
misyonunun teşkiline müteallik görüşmelerde zabıt
taki ifadelerini aynen okuyorum : «Muhterem arka
daşlar, şimdiki Hükümetin, Meclislere (Sayın Irmak 
Hükümetinin hüviyeti dolayısıyle, hukukî durumu 
dolayısıyle Meclislere.) kanun sevketme hakkı da 
yoktur. Bütçe bir kanundur, bütçeyi aslında Sayın Ir
mak Hükümeti Yüce Meclise havale edemez her şey
den evvel». 

Bu, Demokratik Partinin kendi fikri açısından bir 
çelişkidir. Onu belirtmekle yetiniyorum. Ancak bu 
görüş bizim fikrimize de ters düşmektedir. Şöyle ki : 

Değerli arkadaşlarım, söz konusu edilen husus, 
gerek Başkanlık Divanının sunuşunda, gerek Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın sözlerinde olduğu 
şekilde, Adalet Komisyonunun bir karandır. 

Durum, İçtüzük bakımından, Meclisin çalışma 
prosedürü bakımından şöyle oluyor : Adalet Komis
yonu bir kanunun incelenmesine ait bir rapor tan
zim ediyor. Bu rapor, Hükümet tarafından şikâyet 
edildiği için, ya da herhangi bir şekilde Başkanlıkça 
re'sen ele alındığı için, yetkisizliğini biraz evvel arz 
ettiğim Danışma Kurulunda müzakere mevzuu ya
pılıyor. 

Eğer bu, Mecliste, her karan beğenmeyen kişiler, 
ya da yetkisiz merciler tarafından eleştiri konusu ya
pılacaksa, kendi normal prosedürü içinde Meclise 
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gelmeden önce, bunun üzerinde yetkisiz bazı yerler i 
bazı münakaşalara girecekse ve o raporun normal ge
lişi İçtüzük hükümlerine uygun bir geliş olmadan, bir 
Danışma Kurulu, ya da Divanın bir suııuşuyle Mec
lise gelip o rapor kesinleşmeden, o rapor diğer ko
misyonlardan geçmeden, burada tartışma konusu ola
caksa, bu. Mecliste hiçbir kanun, hiçbir komisyonda 
rahatlıkla görüşülemez; hatta o komisyonun meha
beti kalmaz. Bir Meclis komisyonu kendi raporunu o 
konu içinde Meclis huzurunda savunmak durumun
dadır. Burada kendi raporunu, savunamayacak du
rumda olan bir Adalet Komisyonu, vardır ve onun 
raporunu tartışma yetkisinde olmayan kişiler bu ra
poru burada tartışır duruma düşmüşlerdir. Çok yan
lış bir teamülün, bir kötü yanlışlığının ilk adımını at
mamanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu. İçtüzüğün 79 ncu mad
desinde (Ki bu birkaç kere okunduğu için ben tekrar 
okumak istemiyorum) öngörülen hususla, Anayasanın 
91 nci maddesi arasında bir çelişki yoktur. Anayasa
nın 91 nci maddesi, kimlerin kanun teklif edebileceği
ni öngörür. Bu da; hükümettir, ya da milletvekilleri
dir. Bu. hüküm yerindedir, bu hüküm yürürlüğünü 
sürdürmektedir ve buna uygun yapılacak bir işleme 
de hiç kimsenin söyleyecek hiçbir şeyi olamaz. Ama, 
önümüzdeki olay bu. değildir. Önümüzdeki olay, İç
tüzüğün 79 ncu maddesine göre, henüz güvenoyu al
ma durumuna gelmemiş, aslında olayımızda güvenoyu 
da alamamış bir Hükümet var; ama içtüzüğün kendi 
deyimiyle, «,..yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu, alınca
ya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç..» 
Ancak bu, geçmişte kalan hükümetin eski tasarıları
nın ve gündemdeki kanun tekliflerinin görüşülebile
ceği istisnasını koymaktadır. 

Şimdi bunun İçtüzüğe aykırı olup olmadığının hu
zurunuzda uzun. saatlerden beri yapılan tartışması, 
Adalet Komisyonunun mevcut bir kararı, bir Danışma 
Kurulunda 2,5 saat süren tartışma da gösteriyor ki, 
79 ncu maddede bir boşluk veya bir eksiklik veya dü
zeltilmesi gereken bir hata var. Bu hatanın şu anda
ki konuşmalarla düzeltilmesi yolunun ihtiyar edilmesi, 
bizi ikinci bir yanlışlığa düşürecektir. Çünkü İçtü
züğün 157 nci maddesi gereğince, İçtüzük hükümle
rindeki her türlü değişiklik hakkı Anayasa Komisyo
nuna verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin sayın söz
cüsü demin İçtüzüğün 157 nci maddesini okurken ev
velâ başlığından başladı, matlabından başladı ve «İç
tüzüğün değiştirilmesi» ibaresinden ibarettir matlabı 
ve bunun dışında bir yetkisi yoktur, bu da metne 
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dahildir dedi. Halbuki Anayasanın 156 ncı mad
desi, başlıkların metne dahil olmadığını açıkça yazar. 
İçtüzüğün başlıkları da metne dahil değildir. Metin
de ne olduğunu anlamak için, metni sonuna kadar 
dikkatle okumak gerekir. 

Şimdi 157 nci maddenin Anayasa Komisyonuna 
verdiği bir özel yetki vardır. Hepiniz bilirsiniz, Mec
lis komisyonları kendilerine havale edilen işlerden baş
ka, havale edilen kanun teklif ve tasarılarından başka 
hiçbir şey görüşemezler; yeni bir kanun teklif ede
mezler. İçtüzüğün bütün Meclis komisyonlarında ge
çerli olan temel hükmü, budur. Yalnız bir istisnası 
vardır bunun : 157 nci madde. 157 nci madde, İçtü
zük konusunda Anayasa Komisyonuna re'sen gördüğü 
eksiklikleri, boşlukları, aksaklıkları düzeltmek için uy
gun gördüğü tedbirleri bir rapor halinde tespit yet
kisini vermektedir. Yani, ne bir İçtüzük değişiklik 
önergesi olacaktır, tasarısı olacaktır; ne de Başkanlık 
Divanından veya herhangi bir milletvekili üye arka
daştan bir istek gelecektir. Buna rağmen Anayasa Ko
misyonu re'sen, ya da kendi üyelerinden herhangi bi
risinin isteği, ikazı üzerine bir rapor hazırlayacak
tır, aksaklıkları, eksiklikleri tespit edecektir ve bu ra
poru Meclis Başkanlığına sunacaktır. Bu rapordaki 
görüşler Başkanlık Divanınca da benimsenirse, Meclis 
Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin ya
pılması için Genel Kurulu uyaracaktır. 

İçtüzük değişikliklerinin kanun teklif ve tasarıla
rından ayrı olduğu husus budur. 

Şimdi yüksek heyetinizin önüne bir konu geldi. 
Demin dediğim gibi, bir komisyon raporunun, nor
mal prosedürü dışında huzurunuza gelip tartışılması 
kesinlikle yanlıştır, kötü bir teamülün başlangıcını teş
kil eder. Ama bunun da dışında bir şeyi biz burada 
tartışıyoruz; «79 ncu maddeye göre, bu durumda olan 
bir Hükümetin, henüz'güvenoyu almamış durumdaki 
bir Hükümetin yeni kanun tasarı ve teklifinde bu
lunmaya hakkı var mıdır, yok mudur?» gibi, İçtüzü
ğün, kanunların yapılışına ait en önemli bir konusun
daki bir ihtilâfı çözmeye kalkıyoruz. Bu kadar tartı
şıldığına, bu. kadar değişik görüşler olduğuna ve Ada
let Komisyonunun, da bu konuda bir raporu bulun
duğuna göre, çok açıkça belli olan bir husus vardır. 
Ya maddeden Adalet Komisyonunun anladığı gibi 
bir anlam çıkar, ki bu takdirde, yüksek huzurunuzda 
bir oylama yapılırsa verilecek karar İçtüzüğe - aykırı 
düşer; yahut da Irmak Hükümetinin böyle bir yet
kisi vardır, yeni kanun sevketmek yetkisi vardır da, 
yüksek huzurunuz tersine bir karar alırt yine İçtüzü
ğe aykırı bir durum hasıl olmuş olur. 
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Onun için, 157 nci maddenin, İçtüzüğün 157 nci 
maddesinin vermiş olduğu imkân ve gösterdiği zorun-
luk gereğince bunun yüksek huzurunuzda, hatta tar
tışılmadan, oylanmadan Anayasa Komisyonuna şevki 
bir zarurettir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, birisi 
1968 yılında, birisi de geçen yıl olmak üzere iki ka
rarında, Başkanlık Divanının teşkiline ait iki kararın
da, şu ilkeyi kabul ediyor : 

«Bir İçtüzük değişikliği olmasa bile, eğer Mecli
sin verdiği usule müteallik bir karar, bir İçtüzük hük
münü değiştirici, ya da onun anlamına aykırı bir du
rumda ise, bu bir İçtüzük değişikliği mesabesindedir 
ve İçtüzük değişikliği prosedürüne tabi olmadan bu 
karar alınsa bile, Anayasa Mahkemesinin denetimi 
altındadır.»- diyor ve bir İçtüzük değişikliğinin, ancak 
ait olduğu komisyonda incelenip, bir rapor haline ge
tirilerek, heyeti umumiyeye sunulacağını öngörüyor. 

Anayasa Mahkemesi bunu derken, Yüce Meclisi
nizde İçtüzüğün kabulü sırasında, 157 nci maddenin 
görüşülmesi sırasında, o zamanki Anayasa Komisyo
nu Başkanı Sayın Cevdet Akçalı'da, bazı itirazlara 
karşı şunları söylüyor : 

«Her milletvekilinin İçtüzük tadil ve teklif etme 
hakkı vardır. Ancak İçtüzük gibi mühim bir teklifin 
kabul edilebilmesi için gerek komisyonun, gerek Mec
lisin birtakım fikrî hazırlığının olması gerekir. Biz 
bununla Anayasa Komisyonunun gördüğü bir lüzumu 
belirtiyoruz. Evvelâ kendi içinde müzakere edecek, 
ondan sonra Başkanlık Divanına benimsetecek, Baş
kan da Genel Kurula duyuracak ve böyle bir teklif 
gelecektir. Bu teklif de sizin daha evvelden «imali fi
kir etmenizi temin için getirilmiştir» diyor. 

Yani, 157 nci maddenin, bu gibi İçtüzüğün uy
gulanmasında bir değişiklik anlamı taşıyacak konu
larda dahi önceden Anayasa Komisyonunda düşüne
bilme yetkisini Anayasa Komisyonuna verişi, huzu
runuza, daha önceden iyice düşünülmüş ve bir rapor 
haline getirilmiş bir metinle gelinmesi içindir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, esasen Yüksek Mec
lisinize bir komisyondan geçmeden, bir konunun ge
tirilip, bir İçtüzük mahiyeti şeklinde kabulüne de ce
vaz yoktur. Hiçbir komisyonda bir rapor haline geti
rilmemiş bir metnin, burada tartışılarak bir sonuca 
bağlanması da mümkün değildir. Başkanlığın usul 
hakkında bir tartışma açması başka bir şeydir; bir 
usul maddesinin uygulanmasıdır. Burada bir usul de
ğil, Meclisin çalışmasına dair bir nokta değil, bir ya
sama faaliyetine, bir kanun yapma tekniğine ait çok 
önemli bir konu görüşülüyor. Bu konunun, ait olduğu 

komisyondan geçmeden Yüce Meclise getirilmesinde 
hiçbir surette isabet yoktur. 

Demin, Sayın Oğuzhan Asiltürk arkadaşımın, Mil
lî Selâmet Partisi adına söylediği bir benzetmeyi ben 
biraz daha genişleteceğim izin verirseniz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 79 ncu maddeye göre, 
evvelâ normal prosedür içinde bir meclise milletve
killeri kanun teklif edebilir, hükümetler kanun tasa
rısı getirebilir ve o hükümet güvenoyunu sürdürdüğü 
müddetçe de, bunlar Başkanlık Divanının hakimiyeti 
içinde görüşülür, devam eder, sonuçlandırılır. 

79 ncu maddeye göre, Bakanlar Kurulunun her
hangi bir sebeple çekilmesi halinde, yeni Bakanlar 
Kurulu, güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtü
zük değişiklikleri hariç, kanun tasan ve tekliflerinin 
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertele
nir. Ne oluyor? Yeni güvenoyu alınıncaya kadar bü
tün yasama faaliyeti, kanun teklif ve tasarılarıyle don
duruluyor. Ondan sonra, Bakanlar Kurulu, (ki bu han
gi Bakanlar Kurulu? Henüz güvenoyu almamış Ba
kanlar Kurulu.) ne yapacak? Hele olayımızda, konuş
tuğumuz konuda, güvenoyu alamadığı, güvenoylaması 
ile belli olmuş, 17 kişiden fazlasının güvenoyuna maz-
lıar olamamış bir Hükümet ne yapacak? Yalnız bir 
yazı ile Başkanlığa bildirecek; «Falan kanun tasarısı
nı (eski Hükümete ait) ve falan kanun teklifini gö
rüşün.» diyecek. Bu Parlamentoya dayalı olmayan, 
güvenoyu almamış bir Hükümet için, güvenoyu almış 
hiçbir Hükümete dahi nasip olmayan, Başkanlık Di
vanına dahi nasip olmayan, milletin oylan ile seçil
miş olan siz milletvekillerine dahi nasip olmayan bir 
imtiyaz, bir inhisar oluyor, Meclis üstünde bir vesa
yet teşkil ediyor. Şöyle : Güvenoyu almamış hükümet. 
bütün kanun tasarı ve teklifleri görüşülmüyor ya, bun

ların hiçbirisinin görüşülmesini istemeyecek; ama yeni 
kanun tasan ve teklifleri getirecek, (Görüştürmek ola
nağını kabul ederseniz.) yalnız kendi istediği tasarıları 
getirecek; sizlerin vermiş olduğunuz tekliflerin hiçbi
risi. görüşülmeyecek, görüşülmemekte devam edecek. 
Yalnız ve yalnız Parlamentoya dayalı olmayan, millî 
iradenin temsilcisi olan sizlerin oyunuza mazhar ola
mamış olan hükümetin kendi isteği ölçüsünde getire
ceği isteklerle Meclisiniz çalışır hale gelecek. Bu, hem 
önceki tasarı ve teklifleri donduran, hem de millet
vekillerinin yeni teklif getirmelerini önleyen ve bu 
hakkı sadece ve sadece güvenoyu alamamış bir Hü
kümete bahşeden yorum tarzını Yüce Meclisinizin ka
bul edeceğine kani değilim. Ama her şeyden önce yi
ne şunu belirtmekte yarar görüyorum. 79 ncu madde-
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nin tartışmasına girmek istemiyorum; fakat verece
ğiniz karar, tekrar ediyorum, bir İçtüzük değişikliği 
mahiyetinde olacağı için; müspet veya menfi hangi 
türlü verirseniz veriniz bir İçtüzük değişikliği mahiye
tinde olacağı için, İçtüzüğün gösterdiği prosedüre uy
mak ve 157 nci madde gereğince önceden Anayasa 
Komisyonunda incelenmek ve bir rapor haline geti
rilmek durumundadır. 

Aslında bu, Başkanlık Divanının yetkisi içinde olan 
bir husustur. Başkanlık Divanı bu İçtüzük hükmünü 
kendiliğinden uygulayabilirdi; ama her halükârda, 
bir komisyon raporunun, bir danışma kurulunda eleş
tirilmesine, normal prosedürü ve konusu dışında yine 
komisyon hazır olmadan bu Adalet Komisyonu ra
porunun yüksek huzurunuzda eleştirilmesine imkân 
vermeyebilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Ökmen, vaktiniz dolmuştur, 
cümlenizi bağlayın. 

NECDET ÖKMEN (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet 

Halk Partisi olarak sonuçlandıracağımız düşünce tar
zımız şudur: 

1. — Evvelâ Yüce Meclis, kendi normal prosedürü 
içinde gelmemiş bir komisyon raporunu, bu komis
yon burada hazır olmadan eleştiriye, yoruma tabi tu
tamaz. 

2. — İçtüzüğün 19 ncu maddesinin, (Hangi anlayış 
tarzında olursa olsun.) bir oylama neticesinde burada 
halledilmesi, İçtüzüğün değiştirilmesine ait düzenledi
ği prosedüre aykırı olacağı için, yine Anayasa Mah
kemesinin denetimi içinde kalacaktır. Bu yolda ele 
alınacak bir kanun tasarısı görüşülmeye başlanırsa, 
bu açıdan Anayasaya aykırı olabilecektir. 

Bütün bu nedenlerden ötürü, önce, ilk teklif ola
rak Sayın Başkanlığın bunu oylamadan, Başkanlıkça 
rc'sen Anayasa Komisyonuna göndermesini, eğer Baş
kanlığın takdiri bir oylama şeklinde olacak ise, de
ğerli arkadaşlarımın mutlaka ve mutlaka Anayasa Ko
misyonuna şevki hususundaki Danışma Kurulu ra
poru uyarınca oy vermelerini dilerim. 

79 ncu maddenin burada muhtevasının yorumu
nu yapmanın ayrı bir konu olduğunu, bu ayrı konu
nun ayrı bir müzakere yoluyle halledilmesini de ay
rıca dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ökmen. 
Cumhuriyetçi. Güven Partisi Grupu a'dına Sayın 

Talât Oğuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (MaıS 
din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Siyasî sahada ve hukuk alanında olan ihtilâfları, 
her şeyden evvel fikirlerin teatisi yoluyla ya Anaya
sa açısından veyahut da meriyette bulunan yasalar 
ve tüzükler hükümleri karşısında tetkik etmek, ana
yasalarda, yasalarda ve tüzüklerde bir hükmün bu
lunmaması halinde meseleyi, her şeyden evvel siya
sî ihtilâfları; siyasî alanda meydana gelen, tatbik 
edilen siyasî teamüllere, örflere göre; hukuk alanın
da, hukuk hayatımızda yasalarda bir hükmün bu
lunmaması halinde ise mevcut hukukî teamüllere ve 
örflere göre halletmek gerekmektedir. 

Söz konusu ve ihtilâfa sebebiyet veren mesele, 
müstafi bulunan Irmak Hükümetinin Yüce Meclise 
kanun teklif etme yetkisinin bulunup bulunmaması 
yönünde temerküz etmektedir. 

Meseleyi mer'i Anayasanın 91 nci maddesi ve 
mer'i İçtüzüğün 79 ncu maddeleri muvacehesinde 
tetkik etmek ve buna bir hal çaresi bulmak zorun
luluğu doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanımız odur ki, müs
tafi bulunan, istifa etmiş olan Hükümetin hukukî 
ve fiilî durumu ile, güvenoyu almış olan hüküme
tin hukukî ve fiilî durumu arasında her hangi bir 
fark gözetmemekteyiz. Bu farklılık doğrudan doğ
ruya siyasî yönden doğmaktadır ve siyasî yönden 
ele almak icabeder. Şu halde güvenoyu almış olan 
bir hükümetin hukukî ve fiilî durumu ile, istifa et
miş olan bir hükümetin hukukî ve fiilî durumunu 
siyasî yönden mütalâa etmek icabeder. İstifa etmiş 
olan bir hükümet, doğrudan doğruya, hukukî ve 
fiilî yönden, Yüce Meclise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, Anayasanın 91 nci maddesinin öngördü
ğü, salâhiyet verdiği kanun tekliflerini yapabilir. Bu
na ne Anayasada ve ne de İçtüzükte mani bir hü
küm vardır. Aksini düşündüğümüz takdirde, bugün 
Türkiye olağanüstü bir dönem yaşamaktadır, mem
lekette çözüm bekleyen iç ve dış sorunlar mevcut
tur; bugün Türkiye'nin, halli gereken, muallakta bu
lunan iktisadî ve sosyal koşullar mevcuttur, şu halde 
Devletin güvenliği ile ilgili, Devletin devamlılığı ile 
ilgili Devletin istikbali ile ilgili bulunan meseleler, 
toplumda, sosyal alanda, iktisadî sahada zuhur et
tiği takdirde, müstafi olan Hükümet, bu tekliflerin 
oluşmasında, meydana getirilmesinde, hallinde her
hangi bir teklif yapmayacak mı? Bu durum karşı
sında memleketin ve Devletin itibarı ile kabili te
lif olmayan haller zuhur eder ki, bunu başka bir 
yönden, aksi kanıtla mütalâa etmeye imkân ve ih-
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timal yoktur. Şu halde istifa etmiş olan bir hükü
met, Anayasamız karşısında ve tüzük hükümleri ge
reğince, kanun teklifleri yapabilir, Millet Meclisine 
sevk edebilir ve bu teklifler üzerinde görüşmeler 
açılabilir. 

Biraz evvel siyasî teamüllerden bahsettim. Nite
kim buna emsal olarak, İnönü hükümetleri tara
fından, Talû hükümetleri tarafından, hatta Ecevit 
hükümetleri tarafından - ki istifa etmiş hükümetler
di bunlar - Yüce Meclise kanun teklifleri sevk edil
miş ve bunların üzerinde gerekli görüşmeler açılmış
tır. Bir kısmı da karara bağlanmıştır, kanunlaşmıştır 
ve Yüce Parlamentodan çıkmıştır. 

Şu duruma göre Cumhuriyet Halk Partisi sayın 
üyelerinin savunduğu tezi, memleketin içerisinde 
bulunduğu olağanüstü durum, sosyal ve itisadî ko
şullar, değişen ve gelişen hayat koşullan karşısında 
bunu kabul etmeye mantıken imkân olmadığı gibi, 
aklıselim yönünden de bunu düşünmeye imkân ve 
ihtimal yotkur. 

Muhterem arkadaşlarım, ceza hukukunda kıyasın 
olamadığını muhterem hukukçu arkadaşlarım bilir 
ve takdir ederler. Fakat, hukuk hayatımızda kıyasın 
olabileceğini, kıyasın mevcudiyetini, tatbik edilebile
ceğini bütün hukukçu arkadaşlarım ittifakla kabul 
etmelidirler. Nitekim, bir müddet evvel Bütçe Ko
misyonunun kurulması ile ilgili muhtelif öneriler ile
ri sürülmüş, bir kısım arkadaşlar Bütçe Komisyonu
nun kuvvet oranlarına göre kurulması gerektiğini, 
bir kısım arkadaşlar iktidar grupu ve gruplarını na
zarı itibara alarak, oranlara göre kurulmaması ge
rektiği tezini savunmuşlardır. 

Nitekim, aklıselim, siyasî teamül, hukukî teamül 
galebe çalarak kuvvet oranlarına göre kurulması 
önerisi kabul edilmiştir. 

Bütçe, biran önce çıkarılması icabeden muvak
kat, bir yıllık bir kanundur. Şu halde bu önerimiz 
kabul edilmediği takdirde Devlet hayatını işlemez 
bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bütçe Komisyonu kurulmayacak, müstefi Hükü
metin teklifleri kabul edilmeyecek. Şu halde, müsta
fi Hükümetin teklifi kabul edilemeyeceğine ve çok
luğu teşkil eden partiler arasında Hükümetin kurul
ması babında bir anlaşma olmadığına göre, memle
ketin sorunlarını, memleketin meselelerini çözümsüz 
bir hale mi getireceğiz? Yerimizde oturup maaşla
rımızı almak için ay sonunu, üç aylık müddeti mi 
bekleyeceğiz? 

1 Muhterem" arkadaşlarım, Türkiye cidden ağır ve 
şiddetli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Me
seleyi basiret yönünden, aklıselim yönünden, siyasî 
teamül ve örf yönünden halletmek gerekmektedir. 
Her türlü siyasî parti hesaplarını, siyasî oy hesabını 
bir kenara itmek suretiyle, Türk Devletinin varlığının 
temadi ettirilmesi, Türk Milletinin, Türk köylüsünün 
sorunlarının biran evvel çözülmesini temin bakımın
dan, danışma kurulunun kabul ettiği karar istikame
tinde oy verilmesi zaruretine inanmaktayız. Görüş
lerimiz bundan ibarettir. 

Saygılarımızı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Oylama işlemi devam etmektedir. Oyunu kullan

mayan üyelerin açık oylamaya katılmalarını rica ede
rim. 

Şahsı adına Sayın Sanlı, buyurun efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Değerli Başkan, değerli 
arkadaşlarım, bu İçtüzük tatbikatı birinci senesini 
doldurmuş bulunmaktadır. Bu İçtüzük tatbikatında 
birtakım kötü gelenekleri kurmamak gerekliliğine 
inanıyorum. Nitekim Danışma Kurulunun tesisi ile 
ilgili maddeler görüşülürken bu kuşkular belirtilmiş, 
bir nevi minyatür bir meclis olarak, bir grup başkan-
vekillerinin toplandığı bu yerde birtakım teknik me
seleler bir elin kalkmasıyle, bir grupun elinin kalka
cağı endişesiyle bu kuşkular dile getirilmiştir. Danış
ma kurullarının fonksiyonları özellikle maddede be
lirtilmiş, denilmiş ki : «İçtüzükte kendisine verilen 
görevleri...»1 

Sıralıyoruz bu görevleri : 50 nci maddede sözlü 
sualle ve genel görüşme ile ilgili süreler ve gündem 
sırasının tespiti. 50 nci maddenin yedinci fıkrası yine 
aynı biçimde. 51, 55, 61, 82, 101 v.s. bütün bura
larda tasarı ve tekliflerin öncelikle sırası, konuşmala
rın süresi, güven isteminin usulü, güven isteminden 
sonraki oylama stili ile ilgili. 

Halbuki ortada bir Anayasa sorunu var. Bir İçtü
züğün usul açısından nasıl uygulanacağı meselesi var. 
Burada Danışma Kuruluna gidiyor, teknik özellik bir 

I kenara bırakılarak grup başkanvekilleri veya yetkili 
gördükleri kişilerin kararı ile Meclisin bir nevi min
yatürünü kurarak mesele orada halledilmeye çalışılı
yor. 

I Şayet meseleler, böyle Danışma Kuruluna gittiği 
I zaman artık parti gruplarındaki milletvekillerinin 

(Anayasa meselesi olsun, komisyonlardaki meseleler, 
diğer komisyonlarda da bu meseleler olabilir) bağ:m-

[ sizliği kalkmaktadır. Bir kere bu kurumun işletilmesi 
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açısından tüzüğe konulma amacım aşkın bir davranış j 
içindeyiz. Başkanlık Divanının bu konudaki tutumu
nu öncelikle saptamak istiyorum. Hele ki Anayasa 
Komisyonunda 157 nci maddede Sayın Ali Naili Er
dem, yalnız başlığı okumakla yetindi. Halbuki 157 
nci maddenin 3 ncü fıkrası gayet açıktır. Bakınız Sa
yın Ali Naili Erdem ne diyor : «İçtüzüğün boşluğu
nun doldurulması diye bir konu yoktur» Ben vardır 
diyorum ve İçtüzüğün 157 nci maddesinin 3 ncü fık
rasını okuyorum : 

«Anayasa Komisyonu İçtüzükte gördüğü boşluk 
ve aksaklıkların ve bunların doldurulması ve düzel
tilmesi için uygun gördüğü tedbirleri bir rapor halin
de Meciis Başkanlığına sunar» diyor. 

Hatta o zaman Sayın İlyas Kılıç bu madde görü
şülürken diyor ki : «Efendim, komisyona bu yetkiyi 
re'sen nasıl veriyorsunuz? Komisyonlar kendilerine 
havale edilen işleri ancak görüşür. O zamanki Ana- I 
yasa Komisyonu Başkanı Sayın Akçalı, «Efendini i 
modern parlamentolarda İçtüzük komisyonları vardır. 
Bu komisyonlar bu görevleri ifa ederler. Biz böyle 
bir komisyonu oluşturmak yerine Anayasa Komis
yonuna böyle bir görev verdik. Mesele bundan iba
rettir, re'sen yapabilme yetkisi vardır» diyor. Madde 
de öyle düzenlenmiştir. Maddenin başlığını okuyup 
içini okumadan tam ters sonuçlar çıkaracak biçimde 
yorumlanmasına ilk defa şahit oluyoruz. 

Bunu böylece saptadıktan sonra gelelim ikinci 
konumuza. Bunu söylemekten amacım şu : Arkadaş
lar, yarın Sağlık Komisyonunda, Adalet Komisyo
nunda bir konu görüşülecek. Grup başkan vekilleri 
gelecek Danışma Kurulunda prensibini halledecek., 
biz burada el kaldıracağız. Minyatür bir Meclis gru-
pu yaratmaya kimsenin hakkı yok. Bu teknik bir ko
nudur. 79 ncu madde konusunda bir tehlikeli geliş
me belirmektedir. O da şudur : Millet Meclisi kendi 
gündemini tayin eder. Ne zaman? Güvenoyu almış 
bir hükümet varken tayin eder. Şimdi güvenoyu al
mamış bir Hükümet varken Meclisin bu gündem ta
yin etme yetkisini kaldırıyorsunuz. Kime veriyorsu
nuz? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Öyle bir hüküm var 
mı? 

ALİ SANLI (Devamla) — Müsaade buyur Sayın 
Oğuz, sizi serinkanlılıkla dinledik. Kime veriyorsu
nuz görüşme, teklif ve tasarı hakkında? Hükümete I 
veriyorsunuz. Bu, hükümet obstrüksiyonudur. Hükü
met, milletvekillerinden gelen daha önceki tasarı ve 
teklifleri istemezse getirmeyecek. Yani istediklerini 
getirecek, Meclisin gündemini hükümet tayin edecek, s 

i Siz güvenoyu almamış bir hükümete vermediğiniz bu 
I yetkiyi güvenoyu almamış bir hükümete nasıl verir

siniz? Bu hükümet obstrüksiyonudur. Öylesine obst-
rüksiyon ki, hem de yapısı itibariyle sayın arkadaşla
rın gayet iyi belirttiği Parlamentoya dayalı da olma
dığı halde. 

iv-n b'.aıdan evvel yapılan konuşmaların kısaca 
içeriğini de değerlendirmek istiyorum. Bizim Anaya
sa sisLnuniz Parlamenter Anayasa sistemidir, Kara 
Avrupası Parlamenter Anayasa sistemidir. Bu siste
min temeli meclis içi iktidarla icranın belli bir uyu
munu aramıştır. Onun içinde hükümetin, hükümet 
etmenin Meclis içinde birtakım olanaklarını vermiş
tir. 

Bu Anayasa ilkesi ile Meclis İçtüzüğü bir uyum 
halindedir. 79 ncu madde tesadüfen konulmuş bir 
hüküm değildir. Sayın Kubilây îmer'in bu madde-

I nin görüşülmesi sırasındaki konuşmasını aynen oku
yorum. Can alıcı yerini tabiî : «Çekilen bir hükü
metin sevk ettiği tasarıyı da yeni hükümet müdafaa 
edeceğine göre, bunların erteleneceği kabul edilmiş 
Arkadaşından da ancaklı bir hüküm getiriliyor. Çe
kilen bir hükümet Başkanlığa, şu tasarı veya tek
lif görüşülsün diye bildiriyor, oturup bu görüşülü
yor. Bunun ikisi arasında bir irtibat kurma imkânı 
yoki'iır.» Devam etmiyorum, hatta, « Hiç görüşme 

imkânı verilmesin» diyor. Arada fark şu : ' 
Şimdiki meselemiz; daha önce bir tasarı var; bu

nun yenilenip (Hükümetin benimsemesi halinde) 
Meclisçe görüşülmesi meselesidir. 

Bir ikinci mesele; Meclisin gündeminde yek, 
komisyonlarda yok, Hükümet yeni bir tasarı geti
riyor. Demokratik Partinin görüşü; «mevcut gün
demde var olan; fakat ertelenen, komisyonlarda ve 
Genel Kurulda bekleyen tasarıları dahi' görüşülme
sin» diyor; «Hükümet isteyenlesin» diyor. Demok
ratik Parti bu konuda bu kadar kapalıdır. Şimdi 
sözcülerin ağzından işitiyoruz ki, «Hükümet istifa 
etmişse de, etmemişse de fark yok» diyor. 

Arkadaşlar, bir hükümet istifa etmiş, güvenoyu 
alamamış olduğu halde, bu hükümet bütçe çıkarır
sa, kanun tasarı ve teklifi getirirse ve icra yaparsa 
güvenoyu almış hükümetten daha imtiyazlı olmaz 
mı? Üstelik siyasal sorumluluğu yok. Buna nasıl ta
nırız. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, 1 dakikanız kaldı, cüm
lenizi bağlayınız efendim. 

ALİ SANLI (Devamla) — Hay hay Sayın Baş
kan. 

_ 458 — 
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Gene Sayın Ali Naili Erdem, bir konuda («kas-
den» demiyorum) gayet yanlış bir biçimde beyanda 
bulundular. Aynen okuyorum, bakınız Sayın Şinasi 
Özdenoğlu konuşmasında ne diyor : «Bu tasarı hü
kümet tarafından sevk edilmiştir; sevk edilmiştir 
ama hükümet düşmüştür. Yenisi gelmiştir, ama gü
venoyu almamıştır. Ne olacaktır? İşte o zaman iste
sin» diyor, yoksa. «Yeni tasarı getirsin» demiyor. 
Ali Naili Erdem Bey nereden çıkardı bunu? Aç:k, 
kesin... 

Onun için, Meclisin bu kadar hassasiyetle üze
rinde durduğu bu madde ile (hatta birinci görüş
mede Meclis Komisyonunca geri alınmıştır, Sayın 
Akçalı geri almıştır; özellikle bu istisnayı getirme 
açısından geri almıştır) şimdi biz böylesine şümullü 
olarak, istifa etmiş bir hükümete (Üstelik güvenoyu 
almamış olmasına rağmen, şimdi bir vakıa olarak 
devarn eden vs Parlamentoya dayalı olmayan bir 
hükümete), gayet geniş olanaklar tanıyoruz. 

Müsaadenizle bir şeyi daha arz etmek istiyorum 
Sayın Başkan. 

Milletvekillerinin, Meclis komisyonlarında 45 gün 
içerisinde görüşülmeyen, karara bağlanamayan tek
lifleri Meclise getirme yetkisi var. Peki arkadaşlar, 
benim bu yetkimi elimden nasıl alıyorsunuz? Görü
şülmüyor, ben de getiremiyorum. Kim getirecek? 
Hükümet. Meclise vermediğiniz bu yetkiyi, hükü
mete nasıl verirsiniz? İçtüzükte bu da var, 79 nen 
madde gayet açık; «devam olunur» eliyor. Hangisi? 
«Ertelenen teklifler benimsenirse, yeni tasarı geti
remez.» Biz demiyoruz ki, siyasî oportünite acısın
dan, memleketin dış ve iç sorunları açısından bazı 
tasarı ve teklifleri görüşülmesin, karara bağlanma
sın. Ama bunlar İçtüzük tadili ile olur. Siyasî opor
tünite açısından rejimi, İçtüzüğü, yasaları zorlar
sak, müessese ve rejim bir bütünlük taşır, bu zede
lenir. Gideriz komisyona, İçtüzük değişikliği re'sen 
yapılır, teklif olarak Anayasa Komisyonu da bildi
rir, «Ancak», kelimesinin virgülünden sonra bir 
fıkra eklenir : 

. BAŞKAN — Sayın Sanlı, vaktiniz dolmuştur 
efendim. 

ALt SANLI (Devamla) — «Şu hususlarda da, 
Hükümet görüşme istemi halinde, tasarı ve teklifler 
görüşülür» denir. Ama bu yol kapalı iken, bunu zor 
lamanın gereği yoktur. Siyasî oportünite açısından 
söylenen bütün endişelere katılıyorum; ama bunun 
yolu. Anayasa Komisyonunda yapılacak bir tadille 
olur. 
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| Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Açık oylamaya iştirak etmemiş olan sayın üye 

I var mı efendim?.. Yok. Olmadığına göre açık oy
lama işlemleri bitmiştir. Kupaları kaldırın. 

| Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. Süreniz 
| 10 dakikadır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Peki efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millet Meclisi 

İçtüzüğü ve bütün kanunlarımız, Parlamentoyu çahş-
tırmasm diye tesis edilmemiştir. Hükümeti çalıştırma
mak için tesis edilmemiştir. Anayasanın, İçtüzüğün ve 
kanunların gayesi hükümetleri, Meclisi milletin mil
lî menfaatine uygun olarak çalıştırmak için, çalıştır
ma gayesiyle tesis edilmiştir. Gaye bu olduğuna gö
re, Anayasanın 91 nci maddesini, İçtüzüğün 79 ncu 
maddesini, 157 nci maddesini tefsir ederken, onun 
hakkında fetva verirken, Anayasanın, kanunların, İç
tüzüğün temel gayesi olan millete hizmet etme gaye
sini gözönünden ayırmamak lâzımdır. (A. P., C. H. P. 
ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Bir parti, Hükümeti çalıştırmamakta, Meclisi ça-
lıştırmamakta partizanca davranır, parti menfaati his
sederse, görürse, bu milliyetperverlik değildir. Bu 
Anayasanın içinde kalma değildir. Bütün gaye, herke
sin gayesi; Hükümeti ve Meclisi çalıştırır halde ol
maktır. Hal böyle olmasına rağmen muhterem ar
kadaşlarım, şu maddeyi, bu maddeyi, şöyle veya böy
le ezerek - büzerek, Hükümeti, Meclisi çalıştırmaz 
clururna getirmek değildir bizim buradaki milletve
killerinin vazifesi, bu bir. İkincisi, arkadaşlarım, bu 
Hükümet, Sadi Irmak Hükümeti, Hükümet nöbetini 
terk edeceğim tehdidi altında kalan Türkiye'yi, hiç 
yoktan daha iyi idare eder düşüncesiyle, zaruretler 

j neticesinde kurulmuş bir Hükümettir. Zaruretler, 
mahzurları mubah kılar. 

Mademki, şu Parlamentodan hepimizin arzu et
tiği bir Hükümet çıkmamıştır, çıkaramamışızdır, çe
şitli gayelerle şu Hükümet bir nöbet almıştır, nöbet 
tutmaktadır, o halde bu Hükümet Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetidir. Bu Hükümet Anayasaldır, bu Hü
kümet kanunîdir, bu Hükümet meşrudur. Böyle bir 
Hükümet, Meclisi ve kendini millet hayrına çalıştı
rabilmek için elbetteki yeni kanun tasarısı sevk ede-

I bilir. Sevk etme hakkını Anayasa vermediğine göre, 
onun müzakeresi de olabilir bu Mecliste. Elbette bu 

j Hükümet zaruretler lüzum gösterirse eski hükümet-
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lerin sevk ettiği veya sayın milletvekili arkadaşları
mızın teklif ettiği tasarı ve tekliflerden, falan falan 
çok zaruridir, günün şartlarına göre, bunlar müza
kere edilsin diyebilir, 79 ncu madde bu maksatla 
konmuştur. Bunu böyle anlamamız lâzım. 

Eğer biz, Sayın Halk Partisinin düşündüğü isti
kâmette düşünürsek, Adalet Komisyonunun verdiği 
fetvaya uyarsak, ne oluyor? Muvakkat bir hükümet 
gözüyle baktıkları, kanunî, anayasal, meşru olan bu 
Hükümet, zaruretlerin ortaya koyduğu bu Hükümet, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet nöbetini tutan bu 
Hükümet yeni kanun tasarısı sevk edemez, diyor. 
Burada öyle yazıyor Adliye Komisyonu raporu: «Es
ki hükümet]erinkini görüşmeye sevk edemez». Ne 
olacak? Adı Hükümet olacak, memleket hayrına hiç
bir iş yapmayacak, oturacak, bizim adımız da Millet 
Meclisi olacak, hiçbir iş yapamayacağız, eski hükü
metlerin sevk ettiği kanunları müzakere edemeyece
ğiz, yeni Hükümet kanun sevk edemeyecek, eli kolu 
bağlı duracağız. Türkiye Cumhuriyetinin Adliye Ko
misyonu bu şekilde acaip bir karara varırsa ve bu ka
rarın sonunda da ret ediyorum veya kabul ediyorum 
demezse, erteliyorum derse, askıya alırsa, bu ne bi
çim iş? Bu milletin işini kim görecek? Hükümet uyu
yacak, içe ve dışa karşı yapılacak meselelerde herhan
gi bir kudreti olmayacak verilen bu fetvaya göre.. 
Meclis iş göremeyecek, milletin derdi de orada dura
cak ve memleket de inim inim inleyecek. 

Yalnız ve yalnız bir partinin ince hesap ve düşün
celeri, seçim teranesi gayesiyle ne Hükümeti çalıştı
racak, ne Meclisi çalıştıracak, buna hiç kimsenin hak
kı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Netice olarak diyorum ki; bu Hükümet zaruretle
rin ortaya koyduğu anayasal, kanunî, meşru bir Hü
kümettir, yeni tasarı sevk edebilir, müzakeresi Mec
liste yapılabilir. Eski tasarı ve tekliflerin, memleket 
hayrına gördüklerinin gündeme alınmasını Meclis 
Başkanlığından talep edebilir ve böylece Hükümet 
Parlamentoya dayalı geniş tabanlı bir yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar memlekete hizmetini yapabilir. 

Adalet Komisyonu raporu, bu şekildeki görüşle
rin ışığı altında müzakere edilecek Parlâmentonun 
kendi meselelerini burada halletmesini, içtüzüğün 
157 nci maddesine göre, İçtüzük tadilâtında «teklif 
ve tasarıları Anayasa Komisyonuna gönderilir» ibare-

[ sinden kuvvet alınarak her kanun tasarısını da bura
da mı görüşelim yoksa orada mı görüşelim diye Ana
yasa Komisyonuna sevk etmenin memleketin hayrı
na olmadığını, bu teklifle gayenin bütçe tasarısının 
akamete uğratılması olduğunu, Hükümeti çalıştırma
ma gayesinde olduğunu, bu milleti siyasî ve iktisadî 
bunalıma sürüklemek gayesine matuf olduğunu ve 
bunda, menfaat görenlerin gayesi olduğunu belirt
mek ister, Yüce Meclisi doğru yolda bir karara var
maya davet ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Danışma Kurulu önerisi üzerindeki müzakereler 

bitmiştir. Önerinin üç maddesi ayrı ayrı okunarak oya 
sunulacaktır. Buna göre 1 nci maddeyi okutuyorum: 

Danışma Kurulunun 1 numaralı önerisi: «Güven
oyu alamayıp çekilmiş bulunan Hükümet, daha evvel
ki hükümetlerin sevk ettikleri kanun tasarıları ile 
Parlamento üyeleri tarafından verilen kanun teklif
lerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülme
si isteminde bulunabilir.» 

BAŞKAN — Bu 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun 2 numaralı önerisi: 
«Güven oyu alamayıp çekilmiş bulunan Hükü

met, Anayasanın 91 nci maddesi muvacehesinde ka
nun teklif edebilir.» 

BAŞKAN — İkinci öneri maddesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Efendim, mü
saade ederseniz bu Anayasa hükmüdür, oylanamaz. 

BAŞKAN — Müzakere açılmıştır, müzakerenin 
neticesini oyluyoruz efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Ama efendim, 
müzakere bunun üzerinde açılmamıştır. Hükümet ka
nun tasarısı getirebilir ama, biz burada getirdiği kanun 
tasarısını gündeme alıp, görüşülüp görüşülemeyeceği 
konusunu müzakere ediyoruz. Anayasa maddesini biz 
burada müzakere etmedik. 

BAŞKAN — Efendim onu ayrıca oylayacağız. 
Şimdi 2 nci madde üzerinde tekrar oylama yapı

yoruz... 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir daha okunsun 

efendim. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum. 
(Danışma Kurulunun 2 numaralı önerisi tekrar 

I okundu) 
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BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Neyi kabul 
etmeyelim, Anayasa hükmü o Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Başkanlığın önerisi olarak bize bil
dirilmiş olan hususları oyluyoruz efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yanlışlık var 
efendim. 

BAŞKAN — Yanlış olabilir. Yanlış şekilde gel
miş olur; Meclisimize intikal etmiştir, oylamak lâ
zım. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulunun 3 numaralı önerisi : 
«Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hükü

met tarafından teklif edilen kanun tasarılarının görü
şülüp görüşülemiyeceği hususunda İçtüzüğün 79 ncu 
maddesinde açıklık bulunmaması, özellikle madde-

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

BAŞKAN — Gündemimize göre Anyasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için seçim 
yapılacaktır. Bu üyelik için Anayasa ve Adalet 
Karma Komisyonunca gösterilen adayları tekrar oku
tuyorum: 

«Aday listesi : 
1. Şahap Kitapçı (Yargıtay üyesi) 
2.: Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay İkinci Baş

kanı) 
3. Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi) 
4. Fuat Azgur (Danıştay Üyesi) 
5. Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı)» 
BAŞKAN — Okunan adaylar arasından yalnız 

birine oy verilecektir. Buna göre, şimdi tek mühür
lü oy pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Bu oy pu-

IV. — OYLAMASI YAI 

BAŞKAN — 27 Ağustos 1973 tarihinde Anka
ra'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hampetrol Bo
ru Hattı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun-

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

deki - yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya ka
dar - ibaresinden doğan tereddütlerin karşılanması 
için bu konuda Anayasa Komisyonunun görüşü alın
malıdır.» 

BAŞKAN — Bu maddede «Anayasa Komisyonu
nun görüşü alınmalıdır» şekli kabul edildiği takdirde 
Anayasa Komisyonuna gönderilecektir. Kabul edil
mediği takdirde bu görüşmeler ve tekliflerin doğru
dan doğruya Meclisimize intikal edeceği meydana 
çıkmış olacaktır. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim kabul edenlerle etmeyenler arasında çok 
az bir fark vardır. Oylamanın sonucunun tam tes
pit edilebilmesi için lütfen ayağa kalkınız. 

Anayasa Komisyonunun görüşünün alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
madde komisyona gönderilecektir. 

sulalarına yalnız bir isim yazılarak zarfa koymak 
suretiyle oy kutusuna atmanızı rica ederim. 

Şimdi, sayım ve döküm işi için 5 kişilik Tasnif 
Komisyonunun adlarını çekiyorum: 

Sayın Tankut Akalın?.. Yok. 
Sayın Hasan Sever?.. Yok. 
Sayın Yücel Dirik?.. Yok. 
Sayın Necdet Evliyagil?.. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Buradalar. 
Sayın Tekin İleri Dikmen?.. Burada. 
Sayın Davut Aksu?.. Burada. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu?.. Burada. 
Sayın Abdurrahman Unsal?.. Burada. 
Adana ilinden başlanarak oylar toplanacaktır. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

[LACAK İŞLER (Devam) 

duğuna Dair Kanun tasarısının oylamasına 270 üye 
iştirak etmiş; 244 kabul, 26 ret oyu çıkmıştır. Böy
lece tasarı Meclisimizce kabul edilmiş bulunuyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İm
zalanmış Olan, İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hu
dudu Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve 

VI. — SEÇİMLER 
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Hudut İşaretlerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve 
İhyası ile Hudut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafa
zası Hakkındaki Protokolün Onaylanmasının Uygun 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için yapılan seçime ait Tasnif Ko
misyonu tutanağı gelmiştir. Seçime 36 üye katılmış
tır. 

Ekseriyet olmadığına göre, Bakanlar Kurulunca 

1. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Dışişle
ri Bakanı Turan Güneş'in Mersin Belediyesinden al
dığı paraya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri 
Gürsoy'un yazdı cevabı. (7/271) 

25 . 9 . 1974 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tale-
bederim. 

Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Rasim Gürsoy 

Sayın Dışişleri Bakanı Turan Güneş, 1971, 1972 
ve 1973 senelerinde Mersin Belediyesinden kaç lira al
mıştır? Belediyeden veya Belediyenin Sözleşmeli 
Avukatı Şevket Çizmeli'den aldığı paraların vergile
rini Maliyenin hangi şubesine ve hangi tarihli mak
buzla ve hangi numara ile yatırmışlardır? 

Bulunduğuna dair kanun tasarısının oylamasına 27Û 
üye iştirak etmiş, 265 kabulı, 4 ret, 1 çekinser oy ile 
bu tasarı da Meclisimizce kabul edilmiştir. 

görüşülmesi istenen kanun tasarılarıyle gündemdeki 
diğer işleri görüşmek üzere 8 . 1 . 1975 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,22 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Gel. : GVK/2-2193-3280 

64859 18 . 12 . 1974 
Konu : Turan Güneş Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1974 gün ve GVK/2-2193-3280/62159 

sayılı yazımız. 
Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'le ilgili olarak 

İçel Valiliği ile yapılan haberleşmeden; Turan Gü
neş'in anılan il belediyesi ile bir ilgisi bulunmadığın
dan, adı geçene hiçbir ödeme yapılmadığı, ancak Şev
ket Çizmeli'nin Belediyenin Sözleşmeli Avukatı bu
lunduğu ve anılan yıllarda örneği ilişikte sunulan lis
tede yazılı paraların adı geçen avukata ödendiği ve 
bunlardan kesilen vergilerin de İçel Vergi Dairesine 
yatırıldığı anlaşılmıştır. 

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile Avukat 
Şevket Çizmeli arasında konuyle ilgili herhangi bir 
ilişkinin bulunup bulunmadığı ayrıca incelenmekte
dir. Bedri Gürsoy 

Arz olunur. Maliye Bakanı 

VI. — SEÇİMLER (Devam) 

»ş.—-^»»<t»- «•• 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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32. İçel Defterdarlığı teleksi 6 . 12 . 1974 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne 
Özel : 3081 

Dosya : 2-192 

İlgi : 5/12/1974 gün ve gvk. 2-2193-328O/62509 sayılı emirleri. 
Mersin Belediye Başkanlığı ile Sözleşmeli avukatlık yapan Şevket Cizmeli'ye ödenen ücret miktarı ve kesi

len vergi tutarı aşağıda gösterilmiştir. 
Vali Y. 

Defterdar Mustafa Ekren 

Belediyemiz vekili Ankara Borosu Avukatlarından Av. Şevket Cizmeli'ye ödenen vekâlet ücreti ve bu 
ücretten tutulan gelir vergisi stopajı ile verginin Mersin Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırıldığı makbuzun 

tarih ve numarasını gösterir cetveldir. 

Ödeme tarihi 

17 
4 
1 
9 
15 
1 
5 
23 
6 

30 . 
17 
7 . 

20 . 
13 . 
4 . 
24 . 
19 . 
21 . 
9 . 
9 . 
31 
5 . 

24 . 
7 

7 
9 
2 
5 
7 
8 

. 10 

. 11 
1 . 
1 . 
2 . 
3 . 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
9 . 
1 . 
4 . 
. 5 
6 . 
7 . 
11 

1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 

. 1972 

.1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
. 974 
1974 
1974 
1974 

Ödenen vekalet 
ücreti 

Lira 

26 
55 
63 
28 
48 
58 
54 
60 

400 
3014 
606 
C«6 
427 
823 
177 
979 

888 090, 
2 645 
1 361 
533 
187 
129 
685 
187 

2 608 
574 
166 
128 
27 

118 
917 
855 
017 
016 
981 
017 
502 
158 
428 
901 
817 

120 000. 
2 566 186 

19 053 

Kr. 

CO 
co 
38 
83 
44 
53 
20 
55 
87 
84 
38 
67 
94 
26 
10 
88 
05 
26 
07 
05 
66 
00 
73 
30 

Tevkif edilen 
vergi stopajı 
Lira 

5 487 
8 295 
9 540 
6 579 
7 264 
8 823 
8 126 
9 146 

133 213 
396 767 
204 287 
8Q 078 
28 052 
19 352 
102 897 
28 052 
391 275 
86 123 
24 964 
19 335 
4 172 
18 000 
384 928 
2 858 

Kr. 

45 
60 
95 
81 
11 
53 
58 
93 
63 
82 
61 
35 
69 
44 
17 
68 
30 
74 
21 
15 
65 
00 
00 
00 

Mersin Vergi 
ödenen makb 

Dairesine 
uzunun 

M ak. Tarih M ak. No. su 

19 . 8 
20 .10 
20 . 3 
29 . 6 
19 . 8 
19 . 9 
20 .11 
19 . 12 
20 . 2 
20 . 2 . 
20 . 3 . 
19 . 4 . 
19 . 4 . 
21 . 5 . 
20 . 6 . 
20 . 6 . 
18 . 8 . 
20 .10. 
20 . 2 . 
18 . 5 . 
19 . 6 . 
22 . 7 . 
19 . 8 . 

1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

ödenmedi 

358084 
364618 
5G9778 
525660 
485694 
49CIİ39 
501801 
509954 
520210 
520210 
527352 
535015 
535015 
542228 
653516 
653516 
664585 
673596 
687209 
110686 
113825 
118144 
121163 

Kayıtlarına uygundur. 20 . 6 . 1974 
Kemal Bereket Hesap İşleri Müdürü 

(Mühür ve imza) 
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2, — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsanın, 
Ankara Orduevinde usulsüz olarak ikâmet eden kişi 
ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Mil
lî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın yazılı cevabı 
(7/297) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasına delâlet et
menizi arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

24 Kasım 1974 günkü Son Havadis Gazetesinde 
Sayın eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Orami-
ral Kayacan'ın kızı manken Fatoş'un Ankara Ordu
evinde usulsüz olarak üç yıl ikâmet ettiği iddia edil
mektedir. Orduevleri, Türk Ordusunda görev yapan 
askerî personelin geçici görev veya izinli oldukları 
zamanlarda kendilerine ve eşlerinin istifadesi için ku
rulmuş müesseselerdir. İşletilmeleri bir yönetmelik 
dahilinde yürütülen birer askerî müesseselerdir. Buna 
göre : 

1. — Sayın Kayacan'ın kızı üç yıl Ankara Ordu
evinde ikâmet etmiş midir? 

2. — İkâmet etmiş ise Orduevlerinin generallere 
mahsus dairesini mi işgal etmiştir? 

3. — Bu ikâmeti esnasında kendisine, babasına 
yapılması lâzım gelen general servisi yapılmış mıdır? 

4. — Yukarıda bahsettiğim gazetenin haberi ordu 
yetkililerince, Orduevleri nizamnamesine göre bir ih
bar kabul edilip herhangi bir kovuşturma açılmış mı
dır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31 . 12 . 1974 

Kanun : 1081/1 - 74 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 11 . 1974 gün ve Ka. Md. : 7/297 - 1527/ 

14325 sayılı yazınız. 
Millet Meclisi Çankırı Üyesi Mehmet Ali Arsan' 

in, Ankara Orduevinde usulsüz olarak ikâmet eden 
kişiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin yazılı so
ru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. — Emekli Oramiral Kemal Kayacan'ın kızı Fa-
toş Kayacan'ın Ankara Orduevinde üç yıl ikâmet et
mediği, yalnız emekli Oramiral Kemal Kayacan'ın 
Donanma Komutanlığı ve ek görev olarak İstanbul 
Bölgesi Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığını yapmış 
olduğu dönemde, -bir öğrenim yılı içinde İç Hizmet 

7 , 1 . 1975 O : 1 

Kanun ve Yönetmeliğine uygun olarak ayrı ayrı za
manlarda olmak üzere, Ankara Orduevinde ikâmet 
ettiği ve namına tahakkuk eden bütün masraflarının 
da tamamen tarafından ödendiği saptanmıştır. 

2. — Ankara Orduevi yönergesinin «Orduevine 
giriş bölümünde» açıklandığı üzere; Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin general, amiral, subay ve -emekli subay 
olanların eşleri, kanunen bakmakla mükellef oldukla
rı çocukları Orduevlerinin tabiî üyeleridir. Bu bakım
dan, orduevlerinde ikâmet etmelerinde, kanun ve ta
limatlara herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır. 

3. — Orduevlerinde ikâmet eden Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarına, rütbesi ne olursa olsun mûtad servisin 
dışında özel bir servis yapılmamaktadır. Ve ayrıca, 
orduevlerinde general servisi diye bir servis bulun
mamakta ve yapılan bütün masraflar alınmaktadır. 

4. -— Gerek kanunî mevzuat ve gerekse yapılan 
incelemeler muvacehesinde herhangi bir kovuşturma 
açılmasma lüzum görülmemiştir. 

Arz ederim. 

İlhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul Yem Fabrikasının satışlarında kullanılan yem 
çuvallarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Reşat Aktan'in yazılı cevabı (7/305) 

11 . 11 . 1974 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

Soru : Yem Sanayii A. Ş. İstanbul Yem Fabri
kası, yem satışları sırasında plastik yem çuvallarını 
8 liradan vermektedir. Kullanılmış çuvalları da mik
rop taşıyıp hayvanlara bulaştırılabileceği görüşü ile 
geri almamaktadır. Böylece köylü her çuval yemde 
8 lira fazla para ödemek zorunda kalmaktadır. Esa
sen yem fiyatları artmış olduğundan bu köylüye 
çok ağır gelmektedir. 

Bu çuvalların köylüden geri alınması, mikropsuz 
hale getirilerek kullanılması düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 14/15 
3 . 1 . 1975 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Reşit Ülker'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 12 . 1974 Kanunlar Müdürlüğü 1582/ 

14602-7/305 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafın

dan; Sanayi yemi ambalajlarına ilişkin olarak Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 
iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafından; 
Sanayi yemi ambalajlarına ilişkin olarak; Bakanlığı

mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 
Yem Sanayii Türk Anonim Şirketine bağlı yem 

fabrikalarında hastalık amillerinin bir çiftlikten diğe
rine yayılmasına mani olmak için yem çuvalları ye
tiştiriciden geri alınarak yeniden kullanılmamaktadır. 
Bu tedbir Hayvancılık İşletmelerine yardımcı olmak 
maksadıyle alınmaktadır. 

Yetiştiricinin ambalaj masraflarına daha az öde
me 3'apmasını sağlamak için plastik çuvalların mik
roplardan arıtılarak yeniden kullanılması üzerinde 
etüdler yapılmıştır. Plâstik çuvallar 60°C'nin üze
rinde eridiğinden ısı yoluyle mikrop öldürme müm
kün olmamaktadır. Sıvı dezenfektanlarla yapılan artı-
mada çuvalları kurutma gibi büyük yatırımları ge
rektiren problemler ortaya çıkmaktadır ki bu da çu
valları geri almakla sağlanacak ekononvk faydayı 
yok etmektedir. Esasen bu da % 100 emniyetli bir 
tedbir değildir. 

7 . 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1734 sa
yılı Yem Kanununa ve buna bağlı olarak çıkarılan 
Yem Yönetmeliğine göre, geri alınan ambalaj mal
zemesi ancak sağlam okluğunda ve garantili bir şe
kilde dezenfektesi için teknik ve ekonomik imkânlar 
geliştiği takdirde ikinci defa kullanılmasına müsaade 
edilmektedir. Hali hazır imkânlarla bu ambalaj mal
zemesinin geri alınarak dezenfekte edilmesi ve ye
niden kullanılmasından bir fayda temin edilememek
tedir. 

Bununla beraber konu üzerindeki çalışmalara 
aralıksız olarak devam edilmektedir. Hayvan yetiş
tiricilerimiz için emniyetli ve ekonomik olacak bir 
dezenfeksiyon metodu tespit edildiğinde çuvalların 
geri alınarak yeniden kullanılması yoluna gidilecek
tir. 

4. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, bazı 
yabancı memleketler cezaevlerindeki, Türk uyruklu 
kişilerin sayısı ve işledikleri suçlara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazdı cevabı (7/307) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Dışişleri Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

10 . 12 . 1974 
Ragıp Üner 

Nevşehir Milletvekili 

1. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avus
turya ve Avustralya'da ceza evlerinde kaç Türk yat
maktadır? 

2. Bunların işledikleri suç genel olarak neler
dir? 

(Cinayet, hırsızlık, ırza geçme, trafik suçu... gibi) 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Konsolosluk Gn. Md. 

Sayı : KOKD-KOKVB/4-124.968-3 
6 . 1 . 1975 

Konu : Yurt dışında tutuklu vatan-: 
daşlarımız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 16 Aralık 1974 tarihli ve 7/307-1616/14812 

sayılı yazıları. 
b) 20 Aralık 1974 tarihli ve KOKD-KOKVB/4-

124.968-149 sayılı yazımız. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner tarafın
dan Almanya, Fransa, Belçika, Holanda, Avusturya 
ve Avustralya cezaevlerinde tutuklu Türk vatandaş
larının sayısı ve bunların işlemiş oldukları suçların 
nevileri konusunda, yazılı olarak cevaplandırılması 
talebiyle Bakanlığıma yöneltilen soru önergesinin alın
ması üzerine, gerekli bilgilerin derlenmesi zımmında 
keyfiyet mezkûr ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz kana-
lıyle tahkik olunmuştur. 

Bu konuda şu ana kadar elde olunan bilgiler aşa
ğıda maruzdur: 
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1. Federal Almanya : Keyfiyet Bonn Büyükel
çiliğimizce Federal Dışişleri Bakanlığından sorulmuş 
olup cevap beklenmektedir. 

2. Fransa : Muhtelif başkonsolosluklarımızın 
görev çevrelerine giren bölgelerde durum şöyledir : 

a) Paris Başkonsolosluğu : Takriben 20 vatan
daşımızın tutuklu olduğu sanılmakta, işledikleri suç
lar hakkında bilgi bulunmamaktadır. Soruşturma 
neticesi ayrıca sunulacaktır. 

b) Strazburg Başkonsolosluğu: 2'si uyuşturucu 
madde kaçakçılığından, 2'si işçi simsarlığından, 3'ü 
adam yaralamaktan, 4'ü trafik suçlarından, 2'si Fran
sa'ya kanun dışı girmekten olmak üzere 13 tutuklu 
mevcuttur. 

c) Marsilya Başkonsolosluğu: 2'si uyuşturucu 
madde kaçakçılığından, 2'si işçi simsarlığından, l'i 
adam öldürmekten olmak üzere 5 tutuklu mevcut
tur. 

Bu konuda Paris Büyükelçiliğimizden mütemmim 
malûmat beklenmektedir. 

3. Belçika: 4'ü cinayet ve cinayete teşebbüsten, 
l'i yüz kızartıcı suçtan, 2'si hırsızlıktan, l'i silâhlı 
tehditten, l'i de hakaret ve yaralamadan olmak üze
re 9 tutuklu mevcuttur. 

4. Holanda: Takriben 10 tutuklu mevcuttur. 
Kesin sayıları ve suç nevileri Lahey Büyükelçiliğimiz
ce Holanda makamlarından tahkik olunduğunda ay
rıca bildirilecektir. 

5. Avusturya: 20 civarında tutuklu mevcuttur. 
Bunlardan çoğunluğunu trafik, cinayet ve ırza geçme 
suçları teşkil etmektedir. Bu konuda kesin bilgiler Vi
yana Büyükelçiliğince ayrıca bildirilecektir. 

6. Avusturalya: Kanberra Büyükelçiliğimizden 
bu konuda henüz bir cevap alınmamıştır. 

Yukardaki maruzattan takdir buyurulacağı üzere, 
bu konudaki bütün bilgilerin derlenmesi, zaman dar
lığı dolayısıyle mümkün olamamıştır. Büyükelçilikle
rimize bu konuda teferruatlı bilgi göndermeleri hu
susunda talimat verilmiş olup kısa bir süre zarfında 
alınacak olan bu tamamlayıcı bilgiler ayrıca sunula
caktır. 

Arz ederim. 
Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'in, 
A. B. Devletlerinin Türkiye'ye yapılan yardımı kes
mesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Melih Esen-
bel'in yazılı cevabı (7/310) 

7 . 1 . 1975 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Dışişleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Bağımsız Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1 1 ' . 12 . 1974'ten itibaren müttefikimiz ve dostu
muz A. B. Devletlerinin 1947 Truhman Andlaşması 
ile Türkiye'ye yapmakta olduğu askerî yardımı Kıb
rıs'taki haklı davranışımız karşısında kesmesini üzün
tüyle karşılamış bulunmaktayım. Türk ulusu tarih bo
yunca özgür yaşamaya alışmış bir ulustur. Birtakım 
politik baskıların onu hedefinden saptıramayacağının 
bilinmesi lâzımdır. En güçsüz görüldüğü zaman dahi 
neler yapabildiğinin örnekleri geçmiş yakın tarihi
mizde mevcuttur. Bu kabil dış baskılarla Türk ulu
suna, Türk Parlamentosuna ve hükümetlerine hiçbir 
şeyin kabul ettirilemeyeceğini dünya bilmelidir. Şim
di 1947 andlaşması ile yapılmakta olan yardımın 
kesildiğine göre bu andlaşmayla Türkiye'de bulunan 
Jusmat: 

1. Bu kuruluşun 10 . 1 2 . 1974 tarihinden itiba
ren Türkiye'de hangi andlaşma ile hukukî varlığını 
sürdürecektir? 

2. .Kanaatimce müttefikimiz A. B. D. tarafından 
1947 andlaşması tek taraflı iptal edildiğine göre, 
Jusmat ve buna benzer kuruluşların Türkiye'deki 
hukukî varlıkları da ortadan kalkmış olmaz mı? 

3. Kaldırmışsa 10 . 12 . 1974'ten itibaren bu 
kuruluşlar Türkiye'deki faaliyetlerini kapamışlar mı
dır?. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : 3605/A-74-AS-10 2 . 1 . 1975 

Konu : A. B. D. Askerî Yardımının 
kesilmesi hakkında yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Aralık 1974 tarihli ve Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/310 sayılı yazıları. 
Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın 

A. B. D. askeri yardımının kesilmesi ve Yardım Ku
rulu Başkanlığının (JUSMMAT) hukukî durumu hak
kındaki 16 Aralık 1974 tarihli yazılı soru önergesine 
Bakanlığımın cevabı ekte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

— 464 -



M, Meclisi B : 22 7 ? 1 . 1975 O : 1 

1 — Sayın Mehmet Ali Arsan, önergesinde A. B. 
D. askerî yardımının kesildiği varsayımından hareket 
etmekte ve haklı olarak, 12 Temmuz 1947 tarihinde 
imzalanan ve 5123 sayılı Kanunla tasdik olunan 
«Türkiye'ye yapılacak yardım hakkındaki Anlaşma» 
uyarınca kurulmuş bulunan A. B. D. Askerî Yar
dım Kurulu Başkanlığının (Jusmmat) hukukî duru
mu ve faaliyeti üzerinde durmaktadır. 

Bindiği üzere, 12 Temmuz 1947 tarihli Anlaş
ma sadece, Türkiye'ye yapılması kararlaştırılacak as
kerî yardımın gerçekleştirilmesinde ve kullanılmasın
da gözetilecek şekil ve esasları içermektedir. Askeri 
Yardım Kurulu Başkanlığı, bu konuda A. B. D. Hü
kümetini temsilen aracı olarak görev ifa etmektedir. 
Anılan Kuruluş, yardımın kesilmesinin kesinleşmesi 
veya yeniden başlaması ihtimallerinin tamamen orta
dan kalkması halinde varlık sebebini tabiatiyle yiti
recektir. Böyle bir durumda varolmayan bir yardı
mın şekil ve esaslarını saptayan bir anlaşmaya da lü
zum kalmayacaktır. Ancak askerî yardım henüz bu 
safhada değildir. Devamı için A. B. D. Hükümeti cid
di gayretler sarfetmektedir. 

2 — Yardımla ilgili olarak son durum şöyledir : 
Türkiye'ye yardımla ilgili olarak A. B. D. Kongresin
den geçen son karar, bundan evvelki karar gibi Tür
kiye'ye yapılacak askerî yardımın geçici bir süre için 
daha devamını öngörmektedir. Bu karara göre evvelâ, 
Türkiye'ye yapılan askerî yardımın durdurulması ka
rarlaştırılmakta, ancak başka bir fıkrası ile Cumhur
başkanına- bu durdurma kararını 5 Şubat 1975 tari
hine kadar kaldırma yetkisini bazı kayıtlarla vermek
tedir. Bu kayıtlar, kararın, uygulamasının durdurul
masının, Kıbrıs meselesinin barışçı yollardan çözüm
lenmesine yardımcı olacağının tespit edilmesi ve bu 
süre zarfında Türkiye'nin Kıbrıs'da ateşkes'e riayet 
etmesi, kuvvetlerini arttırmaması ve Kıbrıs'a harp va
sıtası göndermemesini öngörmektedir. 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Fin
taş adlı bir şirketin kurulup kurulmadığına ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halûk Cillov'un yazılı cevabı 
(71313) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
17. 12. 1974 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
Fintaş adı ile kurulmuş ve Bakanlığınız ilgili ve 

yetkili dairelerince hakkında gerekli formaliteleri ve 
işlemleri tamamlanmış bir şirket var mıdır? 

Eğer böyle bir şirket varsa, bu şirketin hangi şir
ket türünde olduğu ve kurucuları ile ortaklarının kim
ler olduğu ad ve soyadları ile nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No.: 14 (0112.3/2730)-204 

6 . 1 . 1975 

Konu : Şirketler Yazılı soru önergesi 
hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 12 . 1974 günlü ve 7/313-1674/15075 sa
yılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ve eki, Giresun Milletvekili 
Sayın Orhan Yılmaz'ın Fintaş adında bir şirketin ku
rulup kurulmadığına dair yazılı soru önergesi ince
lendi. 

Şirketlere ait Bakanlığımızda mevcut kayıtların 
tetkiki neticesinde, yazılı soru önergesinde adı geçen 
«Fintaş Şirketi» nin asıl unvanının «Fintaş Finike ve 
Çevresi Tarımsal Ürünleri Değerlendirme Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi» olduğu ve ticarî merkezi Fi
nike'de olmak üzere 1 410 000 lira sermaye ile 
12 . 10 . 1972 tarihinde ticaret siciline tescil olunarak 
kurulduğu anlaşılmıştır. 

Şirketin kurucu ortaklarının ad ve soyadları ilişik 
listede gösterilmiştir. 

Diğer taraftan hissedarlar arasında vukuu muh
temel değişiklikler dolayısıyle Şirketin bugünkü ortak
larının kimler olduğu hususunun, Şirketçe tutulması 
gereken «Pay Sahipleri Defteri» den tesbiti mümkün
dür. 

Bilgi edinilmesi arz olunur. 

Halûk Cillov 
Ticaret Bakanı 
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Fintaş, Finike ve Çevresi Tarımsal Ürünleri Değerlendirme Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi kurucu ortak
larının listesidir. 

1 — Finike Belediyesi 
2 — Turunçova' Belediyesi 
3 — Rafet Eker 
4 — İbrahim Rauf Subaşı 
5 — Osman Fikri Şekerci 
6 — Faruk Akın 
7 — Emin Akın 
8 — Şakir Turgut Çelik 
9 — Mehmet Celal Bülbül 

10 — Ahmet Bülent Bülbül 
11 — Hüseyin Emre Benli 
12 — Ömer Faruk Subaşı 
13 — Mehmet Celalettin Subaşı 
14 — İdris Bahar 
15 — Hayriye Saruhan 
16 — Mehmet Bahar 
17 — Mustafa Durmuş Subaşı 
18 — İsmail Hakkı Akın 
19 — Selçuk Baysan 
20 — Ahmet Çetin Baysan 
21 — Mehmet Ali Yılmaz 
22 — İsmail Mehmet Aksoy 
23 — Hasan Tahsin Uysal 
24 — Mehmet Mustafa Bahar 
25 — İzzet Akın 
26 — Salih Yılmaz 

27 — Yusuf Geyikci 
28 — Mehmet Geyikci 
29 — Şaban Tekin 
30 — Duralı Özay 
31' — Ahmet Cengiz Şekerci 
32 — Metin Bahar 
33 — Metin Serdar 
34 — Salih Turgut Subaşı 
35 — Durali Yılmaz • 
36 — Ali İhsan Korkmaz 
37 — Saliha' Yılmaz 
38 — Mehmet Çoban 
39 — Mustafa Bilgen 
40 — Ahmet İsmail Bahar 
41 — Bekir Eşref Bülbül 
42 — İdris Subaşı 
43 — İsmet Baysan 
44 — Mehmet Salur 
45 — Osman Avcı 
46 — Zeki Bahçeci 
47 — Arif Sukuşu 
48 — Galip Kaya 
49 — Leyla Subaşı 
50 — Mustafa Altay Ambarcı 
51 — Selâhattin Tekin 
52 — Mustafa Tekin 

53 — Mehmet Demir 
54 — Abdullah Demir 
55 — Abdullah Halis Çağatay 
56 — Ahmet Yılmaz 
57 — Hüsnü Yılmaz 
58 — İrfan Çoban 
59 — Sabri Küstür 
60 — Turgut Küstür 
61 — Cemil Uluer 
62 — Ese Özer 
63 — Mehmet Küstür 
64 — İlhan Ertürk 
65 — Abdurrahman Özer 
66 — İsmet Başer 
67 — İsmail Çiftçi 
68 — Asım Küstür 
69 — Mehmet Gültekin Bilâl 
70 — Mustafa Aytekin Bilâl 
71 — Ahmet Bilâl 
72 — Zümrütkaya Belediyesi 
73 — Naci Tekin 
74 — Ali Rıza Göktaş 
75 — Yalçın Yılmaz 
76 — Ali Rıza Kaşlı 
77 — Mehmet Ansan 
78 — Eşref Eker 
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27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ta

sarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Allıeı 
Orhan Aüp 
Oğuzhan Asiltürk 
KJemıal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet EvMyagill 
Cahit Kayra 
î. Hakkı Ketenoğlıı 
î. Hakkı Köylüoğilu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan Özçedîk 
Ferliha Fatma Öztüırlk 
SalbaJhattıin Selek 

Üye sayısı : 450 
Oy yenenler i 270 

Kabul iedenler : 244 
Reddedenler : 26 

Qe!kinseır;ler j — 
Oya katılmayanlar : 177 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

H. Turgut Tolker 
Yusnf Ziiya Yağcı . 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Reımzi Yıkmaz 

AYDIN 
Mutlu ıMıendereıs 
Kemali Züya öztüırik 
Behıîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâlettiri Ezman 

BİTLİS 
Abiclin İman Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadını 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaııeri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hüiseykı Erçelik 
Rıza Geınçoğlıu 
Hasan Korfkmazcan 
Hüdai 0,ral 

DİYARBAKIR 
Abdüillâtif EnSarlioğıkı 
Halliit Kahraman 
Bahattim Karakoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Raslim Küçüfeel 
A. Onhan Seniemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasüm Canisi! 
Rıfikı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Korkut üzal 

Zekâıi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aiiye Koksal 
Orihan Oğuz 
Seyffi öatürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erikmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
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t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ü)ıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekonı 
Şinasi Osm a 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuîk 

KARS 
Doğan Ariasüı 
Yasin B'ozlkurlfc 
Abdülkenim Doğru 
Oemiili Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

M. Meclisi B : 22 

Mehdii Keslkin ı 
Sabri Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Sabrı Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargiil 
Turbam Feyzdoğlu 
Hayrettin Nakilboğilu 
Kâmül özsarıyıldıız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalım 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Mustıafa Akısoy 
Memulun Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Ak'ay 
Turan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Er balkan 
Kemâilettıin Gökakm 
Ali Kölkbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslam 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 

7 . 1 . 1975 O : 

M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Saicl Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülkerim ZAlân 

SİNOP 
Tevfiik Fikret Övet 

ISIVAS 
Enver Akova 
Vahit Bıozatlı 
Ahmet Duıraikoğ/lu 

468 — 

Ekrem Kangal 
Mustafa TknM 

TEKİRDAĞ 
H a i l Başol 
Nihan llgüm 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
Feyzulılalh Değerli 
Ali Şevkli Erek 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslantürk 
Âdil AJi öinell 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüp oğlu 
Lütfü Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sailtılk' 

URFA 
Mustafa Kılıç 
Âbdülkadir öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bediirhanoğlu 

YOZGAT 
ilhami Çetin 
Alii Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Niibat Akm 
Bülenit Eeevit 
Fevzi Fırat 
Orthan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Sadık Telkin Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 



ANKARA 
Ilyas Seçkin 

AYDIN 
Isa Ayllıan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Neoatıi Cebe 
Orhan Üretmen 

BURDUR 
Osman Aykul 

EDÎRNE 
Cevat Saym 

ADANA 
Mehmet Oan 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
Ilter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaıloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
• Ramazan Yıldırım 

AFYON KARÂHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mir Bahaıttıin Yandıımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Aüamıumeu 
Osman Cezain 
Miuıstafa îimajrzalıoğliu 
M. Rauf Kaudemir 
Kâimil Kırılkoğlju 
CevaJt önder 
Fikri Pehfliivanlı 
Önder Sav 
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[Reddedenler] 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Muın'at Kâhyaoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz-

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Ali Nejat Ölçen 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 

İZMİR 
Süleyman Genç 

KARS 
Kemal Olkyay 
Hasan Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 

ibrahim Akdoğan 

RİZE 

0. Yılmaz Karaosman-
oğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Abd<urraihi(m Erdem 
Fahri özçellk 
Faiz Şarlar. 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmatı Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver • 
ilhan Aytdkin 
Cihat Billgehan 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usuma 

BİLECİK i J J . l J l J V J - 1 \» 

Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Abdi Özikök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aeaır 

— i 

Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Mehmet Turgut 
(t) 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENtZLl 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaıi Islkenideroğlu 
Mahmut Kepalu 

EDİRNE 
Veld Gülikan 
ilhan Işıla 

ELÂZIĞ 
AtiiıM Atülâ 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasetttin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbralhim E't'eım Güngör 
Nıîyazi Oınal 
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SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Anslan 

URFA 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mulstafa Güneş 
İbrahiilm Hortoğilu 
İmam Hüseyin incioğlıu 
Mehmet özlkaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
M. Emin Tnrgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demir el 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Necdet Ökmeaı 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 



M. Meclisi B : 22 7 . 1 . 1975 O : 1 

Hüsamettin Tiyanşan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Necear Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özıdal 
Oğuz Söğütlü 
AM Zülfiilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Kemal Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Cemal Cebe di 
Selçufk îmamoğllu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
Sabri Yıahşji 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylaeı 

Mustafa Kubilây İmer 
M. Neoatli Kalayeııoğllu 
Hüseyıinı Keçe! 
özer ölçmen 
Faırruık Sükan 
Vefa Tanır (B) 
Mustafa Üstündağ 

- KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Önol ŞaJkar 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haınıdi Çelebi 
Kasım Emro 

NEYŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDUİ 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbakıi Car ti 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP, 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
M. İhsan Karaçam 
Vahiıdefciftn Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Ha'kkı Birler 
AM Kurt 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Necata Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 
(İ-) . 

VAN 
Muslih GöTentaş 
(t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(B:) 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalanmış 
Olan İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattının Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, 
Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin Kontrolü, Bakım, Onarımı ve İhyası ile Hudut Orman 
Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta

sarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul (edilmiştir.) 

ADANA 
Erol Çevikçe I 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
Alparsllan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYON KARAIIİSAR 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi 'Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan. Asiltürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necdet Evliya gül 
Cahit Kayra 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ.Haıkkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Üye s 
Oy ver 

ayısı 
enler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
270 

• 265 
4 
1 

177 
3 

[Kabul edenler] 

Hasan Özçelik 
Feniha Fatma Öztürk 
îlyas Seçkin 
H. Turgu^ Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buynukeu 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
H. Celâl etin Ezmaıı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Avtac 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Abdi Özkük 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyahoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hlüseykı Erçeliik 
Rıza Gençoğlu 
Haisan Konkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarliıoğıhı 
Hailit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahımult Uıyanıfe 

EDİRNU 
İlhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Nainıi Barım 
Hasan Buz 
Rasiim Küçüikel 
x\. Orhan Senieımoğılu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetin kaya 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiim OkıisıM 
Rıfkı Danışman 
Seleu'k Erverdi 
Korkut Özal < 
Zdkâi Yaylalı 
İsmail Haikfkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çiilesıiz-
Nizam ettin Erkımen 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
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Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
ıSabahattin Adalı 
ıSalbri İnce 
Mehmet 'Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılmıan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan B asini Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Biıngüt 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Yahit Yaşar Çalın 
Süleyman. Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
A. Kölksaloğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşlkun Karagözoğlu 
Şinası Osma 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Arasilı 
Yasin Bozfcurlt 
Abdülfcerim Doğru 
Kemal Okyay 
Oeımiil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Ve/cdi İlhan 
Mehdi Kerkin 
Sahri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyziioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmlil Özsarıyıldız 
Meihm'et Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmeıt Atagünı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Meımduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Ateay 

İbraihıim Akdoğan 
Tunan Güneş 

KONYA 
Şener Battal 
Bahıii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâıleıttin Gökakm 
Ali Kölkbndak 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
\ reli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Nccmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tünce! 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehmi Adak 
İbrahim Ay soy 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
AH Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuza!p 

ORDU 
M cimduk- Ekşıi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda - Güley 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SÎNOP; 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Duraıkoğllu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nidıan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Feyznlilaih Değerli 
Ali Şevki Erıdk 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali Oinel 
Ömer Çalkuroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmo't Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mustafa Kılıç 
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Abdülkadir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Kadıir özpak 

ANKARA 
Sabahattin Selek 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim. Hancıoğlu 
Süileyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mir Bahattân Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü CahSit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Osman oer.au 
Mustafa Imirzakoğüju 
M. Rauf Kaodemir 
Kâmü Kırıfkoğlıu 
Cevat önder 
Fikri Pehlivanlı 
önder S<aiv 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
îlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdıurralhim Erdem 
Fahni özçelk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman AVCT 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nalhit Menteşe 
K. Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytelk&n 
Cihat Biügehan 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usuma 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BUR8A 
Emin Acar 

Mustafa AsriUnlsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Bülent Eeevit 

Mehmet Emekli 
Has-an Esat Işık 
Mehmet Turgut (î) 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reoaıi j&ögenıderoğlu 
Mahmut Kepollu 

EDIRNB 
Veli Güfllkan 
ilhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 

ERZİNCAN 
Nurettin Karan 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettıkı Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etbem Güngör 
Onhan Oğuz 
Nlîyazi Onal 

Fıevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakuş 
Sadılk TekAn Müftüoğlu 
Mehmet Zekd Okur 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim HortoğiLu 
İmam Hüısıeyin Incioğlu 
Mehmet özfcayia 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
M. Emin Turıgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (t. Ü.) 

HAKKARİ 
Mükâiî Üçün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Abdullah. Baştürk 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Necdet ökmen 
ismail Hakkı Tekinel -

[Reddedenler] 

AYDIN) j İSTANBUL I SİİRT 
İsa Aylhan | Şükriye Tojk j Ajbdülkerim Zilân 

[ÇekinserJ 

RİZE 
O. Y. Karaoısmanoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
A. Kemal önder 
Neccar Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Oğuz Söğütlü 
Alıi Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Kemali Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Cemal Cebecli 
Selçuik îmamoğlu 

KIRKLARELt 
Mehmet Dedeoğlu 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşlî 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 

İsmet Büyükyaylacı 
Mustafa Kulbilây îmer 
M. Necatü Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
özer ölçm(en 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır (B) 
Mustafa Ustünıdağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Hallil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kema'l Şensoy 
Bilâl Taraonoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (t. Ü.) 
Stıdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
irfan Yankutan 

SÜRT 
Idris Arıikaa 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebîil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Meihmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Halkjkı Birler 
Ali Kurt 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Buealk 
Neemettin Cevheri 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz (t) 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Künyas Kartal 

YOZGAT 
ihsan Aradan 
Nedlîm Korlkmıaız 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoil 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn -
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

22 NCt BÎRLEŞtM 

7 . 1 . 1975 Sah 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENE! KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

, SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1. — 27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hampetrol Boru 
Hattı Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulun-
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/53) (S. Sayısı : 103) (Dağıt
ma tarihi: 10.7.1974) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın
da imzalanmış olan, İki Ülke arasındaki Devlet Hudut 
hatmin geçişine ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu 
Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşa
retlerinin 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 (İ/156) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu adına 

Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 

I Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 

I nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 

[ nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 

I tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

I 4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
I lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes

lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 
6 

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

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

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

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

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-

| lü soru önergesi (6/20) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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 Unsalın, 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). 

12. — Mardin M'lletvekıli 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. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam 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 Sanh'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 llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

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

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

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

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m 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). 
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34. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 

İşlerinin Adana Bölgesindeki bir 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 sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

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

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

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakamndan 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'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 
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77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — 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) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

94. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

(6/136) 

102. — 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) (*) 

5 — 
; 103. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
1 Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

104. — 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) 

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

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

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

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

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

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

| (*) 

I 111. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

112. — 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) 

113. — 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 soru önerge
si (6/155) 

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



115. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında tçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

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

7 
KANUN TASARI 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 içişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

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

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

0 ~ 
J 7. — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci mad-
I desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ

lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

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

X 9. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi :' 12.6 . 1974) 

10. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu izmir Üyesi Mümin 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 : 19.6,1974) 

11. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında-

| ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil-
I let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

1/37; C. Senatosu: 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
I Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 

S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19.6.1974) 

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



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

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

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

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

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
KıraUığı 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 arkadaşımn, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Re^ 
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 .8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 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 saydı 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 tçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — 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) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — 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) 

22. — 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) 

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

24. — Kütahya Milletvekili 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) 

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



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

27. — istanbul 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) 

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

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

30. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 31. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

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

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

X 34. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 .1932 günlü ve. 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun 

tasarısı ve Plan Komisyoau raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

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

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

X 37. — 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tatiiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı iki 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 nci maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet işleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) 

3 8 . - 9 2 6 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 , 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 



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

X 40. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkın
da Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1974) 

X 41. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 .11 . 1974) 

42. —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 .11 . 1974) 

X 43. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 saydı 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) 

44. — 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) 

45. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında. Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

(Millet Meclisi Birleşim : 22) 




