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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname (1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 
2 nci ek) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
deleri kabul olundu, tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda kabul edildiği açıklandı. 

13 Mayıs 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 20.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Ahmet Çakmak Tufan Doğan Avşargil 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12.5.1975 Pazartesi 

Sözlü soru 
1. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-

ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

1 

Yazılı sorular 
2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Doğu ve 

Güneydoğu bölgesinde Devlet Demiryollarınca uygu
lanan nakliye tarifelerine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/548) 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
^n , asker ailelerinin muhtaç olanlarına yapılan yar
dımların miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/549) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, Türk sinemacılığının ve filmciliğinin kalkınması 
için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/550) 

5. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Bakanlıkça verilen ithal belgelerine ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/551) 

6. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, Baş
bakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'm, haşhaş eki
mi ile ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/552) 

7. -— Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
A. B. D. ve ingiltere Büyükelçilerinin yabancı petrol 
şirketleri lehinde yaptıkları girişimlere ilişkin Dışişleri 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazılı 
soru önergesi. (7/553) 

13.5.1975 Sah 

Teklifler 
1. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 ar

kadaşının, Siyasî Partilerin Seçim ittifakı Kurabilme
lerine imkân Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/390) (Anayasa, içişleri, Adalet ve Plan komis
yonlarına) 

2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun en az geçim in

dirimi ile ilgili bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/391) (Plan Komisyonuna) 

T. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/392) 
tPlan Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Salonda hazır bulunan saym üyelerin «Burada» 
demek suretiyle yoklamaya katılmalarını riea ediyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, yoklamadan sonra gelen sa
yın arkadaşlarımı tek tek almak istiyorum. (A. P. sı
ralarından, «Yeni baştan okuyun.» sesleri.) 

Yoklamaya katılmayan sayın arkadaşları yeni 
baştan okuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa
cağız. Salonda bulunan sayın üyelerin, «Burada» de
mek suretiyle yoklamaya katılmalarını istirham ediyo
rum. 

Sayın İdris Arıkan buradalar mı efendim?.. Yok. 
Sayın Mehdi Keskin?.. (A. P. sıralarından «Geli

yor» sesleri.) 
Adana ilinden yoklamaya başlıyoruz efendim. 

Yoklamaya katılmayan başka sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın arkadaşlarım, ismen yaptığımız yoklama so

nunda salonda 221 sayın üyenin bulunduğunu sapta
mış vaziyetteyiz. Bu vaziyette yarım saat sonra, yani 
saat 16.15'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 15.47 

Sayın Keskin, rica edeyim efendim. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Saym Başkan, 

nöbet sırası kimin? 
BAŞKAN — Efendim, iki tane Saym Divan Üye

sinin İçtüzük uyarınca Divanda bulunması lâzım, bili
yorsunuz. Sayın Keskin, arkadaşlarımız sırayla nöbet 
tutuyorlar. Benim yoklamaya başlamam için takdir 
edersiniz ki, bir arkadaşımızın daha bulunması lâzım. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh .Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, dışarıya birisi geldi, haber gönderdiğinizi öğren
dim, bendenizi Divana çağırdığınızı öğrendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Doğru olup 

olmadığını öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, sizi rica ediyorum, 

evet. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

kimin yerine çıkıyorum?.. 
BAŞKAN —• Bir oturum evvel Sayın Mavioğlu 

vardı efendim. 
Sayın Mavioğlu burada mı efendim?.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu oturumda kay

boldu. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, Oral Mavioğlu'nun yerine... 
BAŞKAN — Sayın Keskin, rica ediyorum sizi, bu

yurun efendim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Hay hay em
redersiniz, görevimi yerine getireceğim. Yalnız bir hu
susun tespit edilmesi lâzım. Cumhuriyet Halk Par
tisinden bir Divan Üyesinin şu anda... 

BAŞKAN — Halen yok, halen yok efendim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Görevi var 
mıdır? 

BAŞKAN — Bir oturum evvel Sayın Cumhuri
yet Halk Partili Divan Üyesi burada idi efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Neden kaçıyor, 
neden gelmiyor Oral Mavioğlu? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Başkanınız olarak 
Divanı iki sayın Divan Üyesiyle birlikte teşekkül et
tiriyoruz ve Divan Üyesi noksanken tabiî yoklama 
yapmam mümkün değil. Sayın Keskin buradalar, ben 
rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hep bilerek ya
pıyorsunuz, 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Nöbetçi ol
madığımı ifade etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — İfade ettim Sayın Keskin. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Görevine gel
memiş bir kimse olmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, ben ifade ettim efen
dim, zapta geçti. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Nasıl efen
dim? 

BAŞKAN — Bir oturum evvel Sayın Mavioğ
lu'nun burada olduğunu ifade ettim. Nöbet cetveli 
bakımından, biliyorsunuz ki Divan Üyesi olarak bize 
daha evvelden Divan Üyelerinin isimlerini nöbetçi ola
rak vermiyorsunuz. Onu siz de biliyorsunuz. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Şu anda kim 
oluyor? Ben görevimi yapmamış olmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben, Divan Üyesi mevcut 
olmadan, iki sayın Divan Üyesi burada olmadan otu
rumu açamam. Yani yoklama yapamam. 

Sayın Keskin rica ediyorum sizi. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Oral 

Mavioğlu'nun nöbetçi olduğu halde görevini yapma
yıp terkedip gitmesi sebebiyle, emriniz üzerine göre
vime geliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Cem Efendinin ko

ruyucu melekleri. 
(Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin Divanda

ki yerini aldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya Adana ilinden başlıyo

ruz efendim. • 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, ad okumak su
retiyle yaptığımız yoklama sonunda, salonda gerekli 
çoğunluğun bulunduğu anlaşılmıştır. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'e Başbakanlıkta 
yapılmış olan saldırı konusunda Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun açıklama
sı ve siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, görüşmelere baş
lıyoruz. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir hususu ifade edeyim ondan sonra 
efendim. 

Sayın arkadaşlarım, büyük üzüntü ile öğrendiği
mize göre Başbakan Sayın Süleyman Demirel, alçak-
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ça bir tecavüze maruz kalmıştır. Sizlerin de duygu- I 
larına tercüman olduğum kanaatiyle bu olayı şiddet
le kınadığımızı ve Sayın Başbakana geçmiş olsun di
leklerimi ifade etmek istiyorum. J 

Sayın Ertem, bu konuyla ilgili olarak mı söz isti
yorsunuz efendim? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Evet Sayın Baş
kan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMt ERTEM (Edir
ne) — Değerli arkadaşlarım, 13 Mayıs 1975 tarihi 
Türk demokrasisi için çok acı, çok elim bir gün ol
muştur. Bugün Türkiye tarihinde ilk defa olarak bir 
örgüte bağlı, eğitilmekte olan bir genç, Başbakanlık
ta, Bakanlar Kurulundan çıkan Başbakana, Başba
kan kendisini ziyarete gelen milletvekillerinin ellerini I 
sıkarken, aradan fırlamak suretiyle Sayın Başbakana 
alçakça saldırmıştır. I 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Kah
rolsun. I 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım bu, Türkiye demokrasi tarihi, Türkiye Cumhu
riyeti için çok elim bir olaydır. I 

Maalesef, gencin üzerinde Cumhuriyet Halk Par- I 
tisi Çankaya Gençlik Koluna mensup olduğunu göste
ren hüviyetten, kendisinin, orada tertiplenen gençlik I 
seminerlerine iştirak eden bir genç olduğu anlaşılmış- I 
tır. I 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Genç değil, alçak ko
münist o. (A. P. sıralarından «Allah belâsını versin» I 
sesi.) J 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yurdun her tarafındaki heyecanı biliyorum, ar- I 
kadaşlarımın heyecanını da biliyorum; ama ben tah- I 
rihk edici bir konuşma yapmak istemiyorum. Çünkü I 
bu tahrikten Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devleti bir I 
şey kazanmaz, ama sadece gerçekleri şu kürsüden I 
Türk ve dünya kamuoyuna bir defa daha ifade etmek i 
istiyorum. I 

Evet değerli arkadaşlarım, maalesef bu genç lâlet- I 
tayin bir genç değildir. Bu genç Cumhuriyet Halk Par
tisi Gençlik Kollarına mensuptur ve eğitilmekte ve se- I 
miner görmekte olan bir gençtir. i 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kimdir seminer ho
caları? I 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Ve kendisinin 
evrakı arasında Cumhurbaşkanına yazdığı bir mek- I 
tup tia mevcuttur ve kendi çantası içinde tanınmış ko- I 
münist liderlerin fotoğrafları da vardır. j 

İşte arkadaşlarım o halde bu elim hâdise, evvelâ 
Sayın Süleyman Demirel'e vaki olmuş bir tecavüz de
ğildir. Bu tecavüz, Türkiye Başbakanına, Türkiye 
Cumhuriyetine, Türk demokrasisine, millî iradenin ge
reklerine saygısızlığın ve onları kabul etmemenin al
çakça bir saldırışıdır. 

O Başbakan ki, henüz Parlamentodan güvenoyu 
aldığının üzerinden ancak bir ay geçmiştir. O Başba
kan ki, gece gündüz Türkiye'nin içteki ve dıştaki so
runlarını çözmek için çalışmaktadır ve o anda çıktığı 
yer de Bakanlar Kuruludur; Türkiye'nin yeni mühim 
kararlarının alındığı bir toplantıdan çıktığı anda, bi
linçlenmiş" bir genç tarafından bu tecavüz yapılmıştır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komünist, ko
münist o, genç filân değil. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar rica ediyorum. 

İLHAMİ. ERTEM (Devamla) — Şu halde sevgili 
arkadaşlarım, eğer bir memlekette günlerce en büyük 
partinin lideri, sinirli, asabî tavırlar arasında durma
dan gençleri, durmadan vatandaşı Hükümete karşı 
tahrik ederse, işte sonuçları böyle olur. Gelin mesele
lere elbirliğiyle el koyalım. 

Faşizm nerededir? Saldıranlar kimlerdir? Boykot
ları yapan kimlerdir? Okulları basanlar kimlerdir? Cü
retlerini artırarak, Başbakanlığa kadar gidip, Başba
kanlığa saldıranlar kimlerdir? (\. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar, bunları olduğu gibi görmemiz ve bil
memiz lâzımdır. Eğer Türkiye'de bu yolu açarsak, ya
zık olur son Türkiye Cumhuriyetine, yazık olur, son 
bağımsız Türk Devletine. 

Binaenaleyh, aklımızı başımıza toplayalım, gerçek
lere olduğu gibi eğilelim. Ne acı, ne fecidir ki, de
mokrasimiz için ne feci bir gündür ki, böylesine bir 
saldırının yapıldığı gün, Ana Muhalefet Partisi ufak 
oyunlara gelerek, Millet Meclisinde toplantı yapılma
ması için obstrüksiyona tenezzül etmiştir. (A. P. sıra> 
larından «.Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem bir dakikanız var efen
dim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Eğer demokrasi
ye inanıyorsak, şu hadiseden sonra dahi, ben Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımızın bizimle beraber, 
bizim önümüzde, bu alçakça olayı kınamak için, bu 
Mecliste toplanmalarını beklerdim değerli arkadaşla
rım. 
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Asil milletimizin ezici çoğunluğu, temenni ediyo
rum bütünü bu iğrenç saldırıyı yürekten ayıplaya-
caktır ve bu çeşit saldırılar karşısında kendi devleti
ne, kendi cumhuriyetine, kendi meşru hükümetine 
daha büyük bir azim ve inançla sahip çıkmasını bile
cektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Daha fazla sözlerimi uzatmayacağım, çünkü tah
riki asla düşünmüyorum; onların yaptığı gibi, bu yo
la tevessül etmiyorum. Söylenecek o kadar çok şey 
var ki, ama Türkiye'nin şu andaki muhtaç olduğu şey, 
huzurdur. Vatandaş heyecanlanmış; bana şimdi yur
dun Edirne'sinden de, en Doğusundan da «Geçmiş ol
sun» telleri ve telefonları geldi. Vatandaş heyecan 
içindedir. Bu heyecanı tahrik etmekte fayda yok, ama 
arz ettiğim gibidir gerçekler. Gerçeklere eğilelim, ufak 
siyasî oyunlar, ufak parti menfaatleri için, Türkiye 
Cumhuriyetine, Türk demokrasisine, millî hâkimiyete, 
millî iradeye saygıya kıymayalım. Bu gibi alçakça zor
baların kimler olduğu meydana çıkmıştır, hep bera
ber üzerlerine yürüyelim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ertem. 

Hükümet adına Sayın Feyzioğlü buyurun efen
dim, 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bugün Başbakanlık binasında, 
hangi örgütlerle ilişkili olduğu ve hangi menfur amaç
larla hareket ettiği, üzerinde çıkan belgelerle sabit 
olan bir solcu militan, elinde bir çantayla, sanki Sa
yın Başbakana bir dileğini söyleyecekmiş g n yak
laşmış ve önceden hazırlandığı anlaşılan ani bir ha
reketle saldırmıştır. Güvenlik sorumluları ve orada 
bulunan vatandaşlar, gazeteciler tarafından müteca
viz derhal yakalanmıştır. 

Tecavüz; bilerek, önceden düşünülerek yapılmış 
bir harekettir. Asil ve büyük milletimizin hislerine 
tercüman olduğumuzdan emin bulunarak bu alçakça 
saldırıyı nefretle takbih ediyoruz. 

Dört saat süren bir Bakanlar Kurulu toplansında, 
memleket ekonomisini canlandırmak ve milletimize 
yararlı kararlar almak için çalıştıktan sonra, kendisi
ne yaklaşan bir vatandaşı güleryüzle dinlemeye ha
zırlanan Sayın Başbakana uzanan bu el, aslında; hür 
demokratik rejimin icaplarına katlanamayan bir zih
niyetin aczini ve zavallılığını ortaya koymaktadır. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Hükümet olarak bütün yurttaşlarımıza sükûnet 
tavsiye ediyoruz. Bütün yurttaşlarımızın bu saldırı 
karşısında soğukkanlılıklarını ve sükûnetlerini tam 
olarak muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Menfur 
tecavüzle ilgili geniş bilgiler ve belgeler elbette ka
muoyuna duyurulacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlü. 
Sayın Ecevit, bu konu ile ilgili olarak söz istedi

niz değil mi efendim? Buyurun. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bugün öğleden sonra Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel'e Başbakanlıkta yapılan çirkin saldırıyı ben 
ve grupumuz büyük bir üzüntü ile öğrendik. Şahsım 
adına ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi adına bu 
çirkin, bu yakışıksız olayı içtenlikle kınıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak demokrasiye yürekten inanmış, bilinçli 
olarak inanmış bir parti olarak her zaman, her türlü 
şiddetin, her türlü kaba kuvvetin karşısında olduk 
ve karşısında olacağız. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İnançları ne olursa olsun; inançlarını, düşüncele
rini ikna yolu ile değil, uygar ve insanca yöntemler
le değil, kaba kuvvet yolu ile başkalarına kabul ettir
meye kalkışanlara Türkiye Cumhuriyetinde ve Tür
kiye'nin, inanıyorum ki, demokrasiye yürekten bağlı 
hiç bir partisinde yer olamaz. Eğer ileri sürüldüğü 
gibi bu çirkin, bu insanlık dışı saldırıyı yapan kim
se Cumhuriyet Halk Partisi saflarına sızma olanağını 
bulabilmiş bir kimse ise (A. P. sıralarından, «Anla
şılmayan müdahaleler», gürültüler.), biz onun hareke
tini... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok istirham 
ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biz böyle bir 
kimsenin hareketini Türkiye Cumhuriyetinin Başba
kanına yapılmış çirkin ve insanlık dışı bir saldırı ol
manın ötesinde, demokrasiye ihanet olmanın dışında, 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı da bir ihanet ola
rak sayarız. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bunu Cumhuriyet Halk Partisine bir ihanet ola
rak sayarız ve en başta bu ihanetin hesabını biz ken
dimiz sorarız. 
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Değerli arkadaşlarım, burada bu kadar acı ve bü
tün demokrasiye inanan insanları, bütün Meclis üye
lerini yürekten üzen, üzdüğüne inandığımız bir olay 
dolayısıyle hiç bir siyasal polemiğe, tartışmaya gir
mek istemiyorum. Yalnız benimle ilgili olarak, par
timizle ilgili olarak söylenmiş bir söze burada kısa
ca değinmek isterim. Eğer son zamanlarda, bazı ko
nularda sert olarak nitelendirilen konuşmalarımız ol
du ise, bu bizim kime karşı yapılmış olursa olsun, 
her türlü saldırının karşısında oluşumuzdan ve bu 
türlü şiddet olaylarına karşı en etkin tedbirlerin de
mokratik hukuk kuralları içinde alınmasını isteyişi-
mizdendir. Demokrasiye inançlı insanlar olarak ve 
demokrasiye inançlı bir parti olarak biz, kendimize 
yapılan saldırıyle başkalarına yapılan saldırı arasın
da hiç bir ayırım gözetmeyiz; hatta kendimize ya
pılan saldırıdan daha önce başkalarına yapılan sal
dırıları kınamayı bir insanlık ödevi biliriz. (C. H. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu anlayış içinde Başbakan Sayın Süleyman De-
mirel'e kendi adıma, grupumuz ve partim adına geç
miş olsun dileklerimi, esenlikler ve sağlık dileklerimi 
sunuyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Sayın-Emre, bu konuyla ilgili olarak söz istiyor

sunuz, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Sayın Başbakana yapılan bu menfur 
tecavüz üzerine bizden önce konuşmuş olan hatipler 
hadisenin vehametini tebarüz ettirmiş bulunuyorlar. 
Demokrasimizin tekâmülü, gelişmesi ve yurt kalkın
masının müstakar bir vasata oturması için, yalnız bu 
sivri hadisede değil, Millî Selâmet Partisi bütün si
yasî mücadelelerde eskiden beri bilhassa partilerimi
zin sayın yöneticilerinin kitleleri tahrik etmeyecek, 
kitleleri fikir planında mücadeleye sevk edecek, si
yasî mücadelelerin fikir çizgisini geçip kaba kuvvet 
mücadelesi haline, gelmesini önleyecek ölçüler içe
risinde davranmalarını, uzun zamandan beri temenni 
etmiş bulunuyordu. Bu hadise, elbette, bu çizgilerin 
dışına zaman zaman parti yöneticilerinin kısmen ve
ya tamamen çıkmış olmasının müessif bir netices; 

olarak ortadadır. Ancak, bizden evvel konuşan Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu isti 
kamette, memleketin iç huzurunu temin edici, dahe 
çok iktidar ve muhalefet münasebetlerini fikir pla-
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nında, ilmî gerçeklere dayalı ve memleketin dertle
rine yapıcı istikamette çareler bulmaya yönelen bil 
muhalefet haline getirme istikametinde açıklamalar
da bulundular. Temennimiz, hu istikamette demokra
simizin gelişmesidir; temennimiz herkesin fikrini or
taya koyması, fakat fikrinden dolayı kimsenin kı
nanmaması, siyasî görüş ayrılığından dolayı kaba 
kuvvete müracaat edilmemesi ve kaba kuvvetle mü
racaatı teşvik edecek şekilde bilerek veya bilmeyerek 
yöneticilerimiz tarafından idarei kelâm edilmemesi
dir. Bu acı tecrübeler üzerinde eğer parti yöneticisi 
arkadaşlarımız basiretle, dikkatle dururlar ve hukuk 
devletinin çizgilerini muhafaza iktidar - muhalefet iş
birliği, elbirliği yaparsa, bunlar münferit, geçici ha
diseler olarak kalır. Millî Selâmet Partisi olarak biz 
bunu temenni ediyoruz. Bu istikamette çalışmaları
mıza daha da hızla devam edeceğiz. 

Hepinize hürmetlerimizi sunarız, (M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Sayın Bozbeyli, bir hususu açıkladıktan sonra 

izin verirseniz size söz vermek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün gündem dışı 
«konuşmayla ilgili 60 ncı maddesi üç sayın üyeye her
hangi bir konuda söz verileceğini amir ise de, Sayın 
Hükümetin yaptığı açıklamadan sonra İçtüzüğümü
zün 60 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına uyarak bu 
sınırını aşmış bulunuyorum; daha doğrusu bu uy
gulamayı yapıyorum. Bu sebeple, Demokratik Parti 
Grupu adına da Sayın Genel Başkan Ferruh Boz-
beyli'ye söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bozbeyli. 
D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEYLİ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanı 

Süleyman Demirel'e menfur bir saldırı reva görül
müştür. Bu hâdiseyi, Demokratik Parti Grupu ola
rak nefretle karşılıyoruz ve demokratik devlet ha
yatımız bakımından kötü bir gelişme istidadında gö
rüyoruz. 

Bugün, Sayın Başbakanı bizzat ziyaret ederek, 
kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sundum. Bu ve
sileyle Yüce Meclise şu hususları arz etmek isterim : 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda bu tür
lü hadiseler Türkiye'mizde ikinci defa cereyan et
mektedir. Arkadaşlarımın hatırlayacağı gibi, 1963 
senesinde Sayın İnönü başbakanken, o zaman da 
3İr zat, Başbakanlığın önünde Sayın İnönü'nün ara
basını kurşunlamıştı. 
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Muhterem arkadaşlarım, o hâdise genişletilip 
yaygın hale getirilmedi hatırladığıma göre. Mesele, 
kendi özelliği içinde ele alındı, hatta Mesut Suna 
isimli o zat; gaüba zihnen de malul olduğu nazarı 
itibara alınarak, kendi özelliği içinde özel bir yere 
kondu ve siyasî tartışmaların büyümesinde vesile 
haline getirilmedi. Böyle bir zannım vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselenin başlan
gıcı nedir, arkasında ne vardır, hüviyeti yalnız ken
disini mi ilgilendirir, yoksa eğitilmiş bir merkezin 
tahrikiyle mi yapılmıştır? Bu meseleleri rasgele söy
lememek konusunda itinâ göstermek gerektiği kanaa
tindeyim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Ben, itina göstermek gerektiği kanaatinde oldu
ğumu şahsî görüşüm ve grupumun görüşü olarak 
söylüyorum. Tabiî başkaları, bu vesile ile başka türlü 
hareket etmeyi de kendi siyasî üsluplarına uygun sa
yabilirler; ama ben, şahsî görüşümü söylüyorum, 
grupumun görüşünü arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi değiştirirsek, 
bugün, işimize geldiğini zannettiğimiz bazı şeyler 
karşımıza aynı üslupla çıkarsa üzülüyoruz. 

Meselâ, İstanbul'da bundan kısa bir süre önce, 
bir talebe çatışması sırasında bir hademe Öldürüldü. 
Evvelâ hademenin adı işçi oldu, sonra bu hademeye 
büyük bir cenaze merasimi yapıldı. Şimdi, bu cena
ze merasimi dolayısıyle cenaze merasimine iştirak 
edenlerin hepsi ve tamamı gerçekten ölen bu merhum 
zatı tanıyor muydu? Onu kendi siyasî emellerinin va
sıtası haline getirerek cenaze merasimini büyütme
mişler miydi? öyle ise, bu meseleyi biz de bu misal-

B) TEZKERELER VI 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/399) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın 
sunuşları var, okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 9 . 5 . 1975 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

leri düşünerek bilir bilmez büyütmeyelim diye bir 
temennide bulunuyorum. Benim temennim budur; 
ama bu bizim temennimizdir. Bu temenniye iştirak 
etmeyen, bunu bayrak haline getirip, büyük meseleler 
haline getirmek isteyenler de olabilir; ama o da ken
di üsluplarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, benim görebildiğim ka
dar durum şudur : Bazı demokratik müesseseler ve 
Anayasa kuruluşları ve bu kuruluşlarda vazife gören 
bazı vatandaşlarımız partiler arasında paylaşılmak
tadır. Gençlerimiz paylaşılıyor, üniversite çevrelerin
de profesörlerimiz paylaşılıyor, son olarak belediye 
reisleri dahi paylaşılmaya kalkışılmıştır. Bu hal, gide 
gide Devletimizi paylaşmak istidadında bir gelişme 
gösterebilir. Bütün bunların ortasında, demokratik 
Anayasa nizamının gerçeklerine eğilmek, hukuk dev
leti nizamının gerçeklerine eğilmek ve Türkiye'mizin 
birliği ve dirliği üzerinde bütün partilerimizin gerçek 
bir hassasiyetle durmasını sağlamak için elbirliği yap
mak ihtiyacı içindeyiz. 

Bu vesileyle de Yüce Meclise bu hususları arz 
etmek istedim. 

Sayın Başbakana Meclis huzurunda tekrar geç
miş olsun temennilerimi sunanm ve bundan sonra da 
bu ve mümasili hâdiselerin bitmiş olması ve son hâ
dise olmasını temenni eder, Yüce Meclisi saygıyle 
selâmlarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına kişisel olarak 

gündem dışı söz isteyen arkadaşlarıma bugün söz 
verme olanağından yoksunum. 

İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen 85 gün has
talığı nedeniyle 17 . 3 . 1975 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili llyas Seçkin 23 gün hastalığı 
nedeniyle 21 . 4 . 1975 tarihinden itibaren 

Ordu Milletvekili Kemal Şensoy 20 gün hastalığı 
nedeniyle 1 . 5 . 1975 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili llhami Sancar 20 gün hasta
lığı nedeniyle 2 . 5 . 1975 tarihinden itibaren 

Samsun Milletvekili Fahri Birer 21 gün mazereti 
nedeniyle 15 . 5 . 1975 tarihinden itibaren 

Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan 15 gün maze
reti nedeniyle 13 . 5 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker bilginize sunup 
onayınızı alacağım. 

ÖNERGELER 
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«İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen, 85 gün has
talığı nedeniyle, 17 . 3 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili İlyas Seçkin, 23 gün hastalığı 
nedeniyle, 21 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ordu Milletvekili Kemal Şensoy, 20 gün hasta
lığı nedeniyle, 1 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili llhami Sancar, 20, gün has
talığı nedeniyle, 2 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Samsun Milletvekili Fahri Birer, 21 gün mazereti 
nedeniyle, 15 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» ^ 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için I 
seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, komisyonlar-" j 
da açık bulunan üyeliklere gösterilen adaylar Baş
kanlığımıza gelmiştir. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, partile-
rimizce gösterilen sayın üyelerin isimlerini okutup, 
onayınıza alacağım efendim. 

«Adalet Komisyonu : 
Halil Karaatlı (A. P.) Bursa 
Yusuf Öztürkmen (C. H. P.) Gaziantep 
Şevket Kazan (M. S. P.) Kocaeli 
Ahmet Balkan (A. P.) Manisa» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
«Anayasa Komisyonu : 

, Doğan Arash (C. H. P.) Kars 
Rasim Küçükel (A. P.) Elâzığ 
Nizamettin Erkmen (A.P.) Giresun» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
«Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonu : I 
O. Orhan Çaneri (C. H. P.) Çanakkale 
Turhan Utku (M. S. P.) Çorum 
Yusuf Uysal (A. P.) İsparta» J 

«Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan, 15 gün ma
zereti nedeniyle 13 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

2. — Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'e ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/400) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi daha var, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'e 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğümüzün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Dışişleri Komisyonu : 
llhami Sancar (C. H. P.) İstanbul 
Nuri Bayar (A. P.) Sakarya 
Yasin Hatipoğlu (M. S. P.) Çorum 
Şener Battal (M. S. P.) Konya» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«İçişleri Komisyonu : 
Ahmet Türk (C. H. P.) Mardin 
Hayati Savaşçı (A. P.) Samsun» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
«Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu : 
Ahmet Akçael (M. S. P.) Balıkesir 
Ahmet Hamdı Çelebi (C. H. P.) Muş» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Millî Eğitim Komisyonu : 
Fuat Avcı (A. P.) Denizli 
Mehmet Sönmez (C. H. P.) Hatay 
Servet Bayramoğlu (A. P.) İstanbul» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

— 89 — 
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«Millî Savunma Komisyonu : 

Hasan Cerit (C. H. P.) Adana 
Mehmet Emin Turgutalp (A. P.) Giresun» 

BAŞKAN 
edilmiştir, 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

«Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu: 

Ayşe Aliye Koksal (C. H. P.) Eskişehir 
Ahmet ihsan Kırımlı (A. P.) Balıkesir» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.; 

«Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu : 

Ömer Naimi Barım (M. S. P.) Elâzığ 
İhsan Bedirhanoğlu (C. H. P.) Van 
Ahmet Türkel (A. P.) Bursa» 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

«Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu : 

Hasan Değer (C. H. P.) Diyarbakır 
Mahmut Kepolu (A. P.) Diyarbakır 
M. Sait Reşa (A. P) Hatay» 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

«Dilekçe Karma Komisyonu : 

Mustafa Aksoy (C. H. P.) Kırşehir» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
«Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu; 
Mehmet Fuat Fırat (M .S. P.) Erzurum 
Abdullah Baştürk (C. H. P.) İstanbul» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle kanun tasarı ve 

tekliflerinin görüşülmesine dair- olan gündem madde
sine geçiyoruz. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 23.5.1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13.2.1974 tarihli 
ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31.5.1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 441) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesinde, 
11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 12 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı vardır. 
Tasarı daha evvelce Meclisimizce kabul edilmiş, Cum
huriyet Senatosuna gönderilmiş, ancak Cumhuriyet 
Senatosu değişik olarak Meclisimize iade etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu hususun görüşülmesi için Komisyonu ve Hü
kümeti yerlerine rica ediyorum. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerleri al
mıştır. 

VII. 

/. — İçtüzüğün 45 nci maddesinin uygulamasıyle 
ilgili görüşmeler. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir usulî itirazımız var. 

BAŞKAN — Aldım, Sayın Erverdi. 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Hasan Yıldırım ve Sa-

(1) 113 S. Sayılı basmayazı 6.2.1975 tarihli 36 nci 
Birleşim tutanağının, 

113'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağının sonuna eklidir.. 

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

yın Davut Aksu, Başkanlığımıza vermiş oldukları 
bir önergede, «Miltet Meclisinde görüşülmesi istenen 
Kanun Hükmündeki 11 Sayılı Kararname, Senatoda 
usulüne uygun oylanıp görüşülmemiştir. Kararname
de 2 nci maddeyi kaldırıp 1 nci madde bünyesine alan 
ve yeni ibare taşıyan önerge sadece oylanmış, değiş
tirilen madde oylanmamıştır. Anayasanın 92 nci 
maddesine uygun olmayan oylama ile çıkarılan me
tin, kanun niteliğinde olamayacağı cihetle görüşme 
konusu yapılamayacağından, bu hususun öncelikle 
karara bağlanmasını arz ederiz» demektedirler? 

90 — 
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Efendim, Mîllet Meclisi olarak, Cumhuriyet Se
natosunda cereyan eden müzakereler sırasında yapı
lan usul hatalarını tartışma olanağımız yoktur. An
cak, eğer Cumhuriyet Senatosunda böylesline bir oy
lama yapılmış ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne ay
kırı bir uygulama ortaya çıkmışsa; Başkanlığınızın 
kanaati, bunun bir «Anayasa bozma sebebi» olacağı 
yolundadır. 

Onun için bu konuyu usul müzakeresi yapmıyorum 
efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, o konu değil, bizim konumuz. 

BAŞKAN — Başka bir usul meselesi mi var 
Sayın Erverdi?. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, 45 nci maddeye göre Plan Komisyonu yenilen
miştir. Bu yenilenmeden sonra da Başkanlık Divanı 
teşkil edilmiş ve fakat bu Kanun Kuvvetindeki Ka
rarname hakkında ayrıca benimseme kararı alınma
mıştır. 

45 nci maddeye göre işlem tamamlanmamış oldu
ğu için, 64 ncü maddenin gereği olarak geri bıra
kılması yolunda bir işleme tabi tutulması ve bu ko
nuda da bir usul müzakeresi açılmasını talep ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurduğunuz husus, muttali ol
mamız nedeniyle bir usul meselesidir. 

Yeni teşekkül eden komisyonun eski komisyo
nun görüşünü benimseyip benimsememe konusunda 
karar alması gerekmektedir İçtüzüğümüze göre. Ka
naatimi ifade ediyorum... 

Sayın Durakoğlu, hafızam beni yanıltmış bulu
nuyor. 

Şimdi, 45 nci madde şöyle: «Seçimi yenilenen 
komisyon, aynı komisyonca daha evvel verilmiş ra
por hakkında yeni bir karar alacağını, görev bölü
mü yaptıktan sonra en ge£ 1 ay içinde Meclis Baş
kanlığına bildirmemiş olursa eski raporu benimse
miş sayılır.» denilmektedir. 

Komisyon teşekkül etmiştir ve 1 aylık süre için
de Komisyon, Başkanlığımıza eski komisyonun ver
miş olduğu rapor, yönünde yeni bir karar ittihazı lü
zumunu bildirmemiştir. Hal böyle olunca, takdir bu
yurursunuz ki, yeni komisyon bunu benimsemiş ad
dedilir^ 

Buna rağmen bir itirazınız var mı efendim?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Geçmemiş 
ki ama. 

Şimdi Sayın Başkan, kendisinden önceki kor 
yonun raporunu benimsemiş olması 1 ayın geçmiş 
olması şartına bağlanmıştır. Bu 1 aylık süre henüz 
geçmemiştir. Geçmediğine göre de, bunun anlamı, bu 
1 aylık süre içinde komisyon, kendisinden evvelki 
komisyonun raporunu tasvip konusunda, benimse
me konusunda bir karar alması gerekirdi. 1 aylık sü
re geçtikten sonra, artık karar almayacaktır de
mektir. 

Bu sebeple... 
BAŞKAN — Efendim, biz Başkanlığın kanaati

ni arz etmiş bulunuyoruz. Bir usul hatası yapmamak 
için size söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Evvelâ konuyu sarahata kavuşturmak için, İçtü
züğün 45 nci maddesini aynen okuyorum: «Seçimi 
yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha evvel 
verilmiş rapor hakkında yeni bir karar alacağını, gö
rev bölümü yaptıktan sonra en geç bir ay içinde Mec
lis Başkanlığına bildirmemiş olursa eski raporu be
nimsemiş sayılır.» 

Mevcut İçtüzüğün hükmü budur. Eski İçtüzüğü
müzde ise bu, konuda değişik bir hüküm vardı. Ko
misyon seçimleri yenilendiği takdirde, daha önceki 
komisyonun raporlarını yenilenen komisyon mutlak 
surette benimseme kararı almadıkça, Genel Kurula 
indirmezdi. Ama bu hal, uzun süreler içerisinde, Ge
nel Kurulda görüşülecek konuların hepsi için ayrı ay
rı karar almayı gerektireceğinden dolayı yeni İçtüzük 
yapılırken, bir süre koymak suretiyle, bu süre içeri
sinde görüşülmesi zarurî olanlar için; mutlak surette 
yeni komisyonun, eski komisyonunun raporunun be
nimsenip benimsenmediği hususlarını karara bağla
dıktan sonra Genel Kurulda o konunun görüşülmesi 
yoluna gidildi ve bir aylık bir süre bunun için ko
nuldu. Bu bir aylık süreyi geçirdikten sonra, artık 
eski komisyon ve yeni komisyon ayrımı yapılmadan, 
o komisyonca verilmiş olan bütün raporların Genel 
Kurullarda müzakeresi hedef ve esas tutuldu. 

12 sayılı Kararnamenin görüşülmesinden önce, 
Sayın Sezgin'e bu hususu hatırlatmak için gittim. Çün
kü, gazetelerde Sayın Sezgin'in Plan Komisyonu Baş
kanı olarak, «Benimseme diye bir husus mevzubahis 
değildir» diye bir beyanı çıkmıştı. Bu nedenle ken
dilerini aradım fakat bulamadığım için Komisyon 
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Bütçe Müdürüne ve arkadaşlarına durumu anlattım 
ve kendisini bulmalarını, bu hususu hatırlatmalarım 
da rica ettim. Nitekim daha sonra kendileriyle kar
şılaştığım zaman da böyle bir hususun varlığından 
kendilerine bahsettim; fakat, bütün bunlara rağmen, 
Sayın Komisyon Başkanı, Komisyonu yeniden top
lamak ve bir benimseme kararı almak yoluna gitme
diler; anlaşılan, Sayın Başkanlığın tutumuyla aynı 
görüşte olmalarından dolayı. 

Şimdi arkadaşlarım, bu benimsemenin lüzumu 
nereden geliyor? Sayın Hasan Yıldırım arkadaşımı
zın Başkanlığa müracaat ettiği bir husus vardır. Bu 
hususta 11 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinin me
tinden çıkarılması ve 1 nci maddesiyle 2 nci madde
sinin bir araya getirilerek, yeni bir ibare haline ge
tirmek için Senatoda bir önerge verilmiş ve bu öner
ge kabul edilmiştir. Zabıtlarda aynen vardır. Senato
yu yöneten Başkan aynen, bu önergenin kabulünden 
sonra, «1 nci madde kabul edilen önerge çerçevesi 
içerisinde yeniden düzenlenecektir» demiştir. Halbu
ki, takdir buyurursunuz ki, bir maddenin yeni şe
kil alması, kabul edilen önerge ile mümkündür; fa
kat, önergenin kabulünden sonra da maddenin ya
pılan değişiklikle birlikte oylanması halinde ancak 
madde olarak onu metne yerleştirmek imkânı vardır. 
Şimdi, bu hususta Senato Başkanlığına Sayın Sırrı 
Atalay tarafından, yapılan işlemin ne derece Anaya
saya aykırı olduğuna dair de müracaat yapılmıştır. 
Hatta, Senato zabıtlarında açıkça bellidir. Devlet Ba
kanı Sayın Muslih Fer önergeye katılmadığını ifade 
ederken, «Bu önerge Anayasaya aykırıdır, onun için 
katılmıyorum» demiştir. Bu da açıkça Senatonun 
zabıtlarında bellidir. 

fından benimsenmemiş olan bir metnin, raporun, 
tekrar Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi
nin, anladığımız şekilde İçtüzüğün 45 nci maddesi 
muvacehesince yeri yoktur. Usule aykırı olma, ger
çi 11 Sayılı Kararnamenin kaderinde tabiat haline 
gelmiştir. Ta başlangıçtaki görüşülmesinden bu ya
na, Genel Kuruldaki görüşülmesi ve Senatodaki gö
rüşülmesinde devamlı surette usulsüzlük zincirine ye
ni yeni halkalar ilâve edilmiştir; âdeta 11 sayılı Ka-
rarname'nin kaderi usulsüzlükle başlamış, usulsüz
lükle gitmektedir. Ama, bu konuda yeni bir işlem 
yapılmaktadır ve eski İçtüzüğün hükmü de nazara 
alındığı zaman, - yeni İçtüzüğün ifade noksanına 
katılıyorum, ifade noksanı vardır burada- yeni İç
tüzüğün bu maddesinin nasıl anlaşılacağı hususu ke
sinlik kazanacak ve böylelikle de uygulamanın bun
dan böyle nasıl yapılacağı açıklığa kavuşacaktır. 

Yalnız bu arada bir istirhamım var: Görüşülecek 
konu ile İçtüzüğün bu maddesi arasında bir ayırım 
yapma zarureti vardır. Konunun görüşülmesini sağ
lamak için verilecek karar ayrı şeydir, İçtüzüğün 
45 nci maddesine yeni bir uygulama şekli verilmesi 
için verilecek karar tamamiyle ayrı bir şeydir. Birisi, 
bugün için bir sonuç ifade eder, diğeri ise, devamlı 
surette Meclis var oldukça, - ki var olacaktır ondan 
zerre kadar şüphemiz yok - kolaylık sağlayacak bir 
uygulama getirecektir. Bu bakımdan iki şeyi birbi
rinden ayırarak bir karara varılması zarureti vardır. 

Kanaatimizce, konunun görüşülmesi, Komisyo
nun benimseme kararı almasına bağlıdır. Komisyon 
ise böyle bir karar almamıştır. Zannediyorum Ko
misyon Başkanı da bu hususu ifade edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, süre bitti efen
dim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Başka 
söyleyecek bir şeyim yok Sayın Başkan. 

Bu benimseme kararının bulunmaması nedeniyle 
de konunun görüşülmemesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Aleyhte Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun değerli üyesi sayın Durakoğlu' 

nun ifade buyurdukları 45 nci maddenin anlamı üze
rinde, Komisyon olarak da, şahsen de kendileriyle mu
tabık olmadığımızı belirtmekle sözlerime başlamak 
istiyorum. Önce, 45 nci maddeyi okumak istiyorum.; 
Değerli arkadaşlarım, 45 nci madde aynen şunu di
yor; 

Şimdi komisyona gelince: Bir metnin yeniden be
nimsenip benimsenmemesi hususu, belli olan bir ko
misyonun kararının aynen tekrarı mahiyetinde değil, 
Senatodan geçiş şekline göre, bizim komisyonumuz
da görüşülüp görüşülemeyeceği durumunun nazara 
alınması bakımından zaruridir. Denemez ki hiçbir 
zaman, eski İçtüzüğün benimseme kararı tamamıyla 
ortadan kaldırıldı. Ne zaman benimsenmiş sayılır 
eski komisyonun raporları? Ancak, bir aylık süre geç
tikten sonra benimsenmiş sayılır. Bir aylık süre geç
mediğine göre, geçen hafta içerisinde Komisyon 
teşkil edilip Başkanlık Divanı kurulup görev taksi
mi yapıldığına ve aradan bir aylık süre de geçmediği
ne göre, bu 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hakkında yeni Plan Komisyonunun benimseme kararı 
da bulunmadığına göre; yeni Plan Komisyonu tara-
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«Seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca 
daha evvel verilmiş rapor hakkında yeni bir karar 
alacağını, görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir 
ay içinde Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa es
ki raporu benimsemiş sayılır.» 

Bu 45 nci maddenin açıklığı karşısında, Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkanı olarak bendeniz, sekreter-
yamızdaki arkadaşlarımızla bu durumu görüktük, 45 
nci madde gereğince... Çünkü eski içtüzük, Sayın 
Durakoğlu'nun hatırladıkları gibi, encümende bu
nun görüşülmesini gerektiriyordu. Bendeniz de, Büt
çe Komisyonunun çok eskiden Başkanı olan bir arka
daşınız olarak bunu hatırladım, tekrar Komisyona 
almak istedim. Arkadaşlar 45 nci maddeyi gösterdi
ler. 45 nci maddeyi arkadaşlarımızla birlikte okuduk 
ve benimsenmenin değil, benimsenmemenin 45 nci 
madde ile esas alındığını gördük. Yeni Komisyon 
görev bölümü yaptıktan sonra, benimsemeyi de esas 
aldıktan sonra, «benimsememe» diye bir şey de or
tadan kalkmış bulundu. Bu görüşümüzü bildirmek 
için Meclis Başkanlığını aradık bulamadık, Kanunlar 
Dairesi Müdürlüğü ile temas ettik; Kanunlar Dairesi 
Müdürlüğü ile mutabık kaldık. Aynı paralelde oldu
ğumuz anlaşıldı ve 45 nci madde gereğince 11 ve 12 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameleri, «En geç 
bir ay içerisinde" Meclis Başkanlığına bildirmemiş olur
sa, eski raporu benimsemiş sayılır.» hükmünden ya
rarlanarak, Genel Kurulda görüşülmesinin gerekli 
olduğu kanaatine vardık ve işlem böylece yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım; kaldı ki, biraz önce de ifa
de ettiğim gibi, benimsememek için toplantı yapmak 
gerekir, benimsemek için toplantı yapmak gerekmez. 
Yine kaldı ki, bir aylık sürenin bitmiş olması da 
gerekmez. Bir aylık süre, maddede de açıkça be
lirtildiği gibi, en çok olan süredir. Eğer bu man
tıkla hareket edecek olursak, bir ayın sonuna kadar 
^eklemek gerekir ve o bir aylık süre içerisinde Genel 
Kurulun da, Komisyonun da elini kolunu bağlayıp 
oturması gerekir değerli arkadaşlarım. Kaldı ki, bun
dan önce aynı Genel Kurul 12 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameyi, 45 nci maddeden yararlanarak 
görüşmüş ve karara bağlamıştır. 

Bir yanlışlık yoktur. Yeni içtüzüğün, Başkanlık 
Divanına verdiği bu yetkiyi kullanan Komisyonunuz, 
Genel Kurulda komisyonu temsilen bu müzakere
lerin yapılmasını sağlamıştır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Başka söz isteyen sayın üye? 
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HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, aleyh
te söz istiyorum, 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Oral, buyurunuz 
efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sanıyorum Sayın Komisyon Başkanı 45 nci mad
deyi hatalı tefsire tabi tutmuştur. Huzurunuzda bu
lunan Komisyon, bu metne muttali değildir. Huzuru
nuzda bulunan Komisyon Başkanı, bugün görüşüle
cek olan bu metinle ilgili hangi görüşü savunacak
tır? Bunu, Komisyona getirip görüşmesi gerekir. Ko
misyonlar, Genel Kurul adına ve yukarıda yapmış 
oldukları müzakerelerin neticesi olarak görüşlerini 
Parlamentoda, Genel Kurulda ifade ederler. Kendi
lerine sorabilir miyiz?, Neyi savunacaklardır, hangi 
metni savunacaklardır ve görüşlerini ifade edebilmek 
için bir toplantı yapmışlar mıdır ve bugün buradaki 
hikmeti vücutları nedir? Bir kere burada, hukuk 
mantığı açısından Sayın değerli Sezgin arkadaşımı
zın görüşüne katılmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 45 nci madde gayet açık
tır; «En geç bir ay içinde Meclis Başkanlığına bil
dirmemiş olursa,» şeklindedir. Yeni komisyon ku
ruldu. Nasıl bir komisyon kuruldu? Bundan evvel 
Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı bir komisyon 
vardı. Bu komisyon Irmak Hükümeti zamanında ku
rulmuştu ve Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıy
dı. Siyasî bir iktidar, Parlamentoya dayalı bir Hü
kümet kuruldu ve bir yeni komisyon kuruldu. Bu 
komisyon, bugünkü Hükümet olmasaydı da, başka 
kanaatleri taşıyan bir Hükümet olsaydı; Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarda olsaydı, Hükümet kursaydı; 
bu komisyon yine bu konuyu görüşecek ve görüşle
rini Parlamentoya, Genel Kurula sunacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Sezgin Komisyon 
Başkanıdır, ama komisyon değildir. Sayın Sezgin şu 
anda Komisyon adına burada görüşme yapmak yet
kisine de sahip değildir, 11 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararname... • 

BAŞKAN — Şahsı adına söz verdim Sayın Oral. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Arz ediyorum efen

dim, ben genel konuşuyorum Sayın Başkanım. 
Şu anda 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna

me görüşülürken, bir kararname ile ilgili görüş sun
maya da yetkili değildir. Görüş sunmaya yetkili ol
ması için, Komisyonun genel kanaatini ve kararla
rını alması ve bu metni benimseyip benimsemediği 
yolunda bir görüşün komisyonda tezahür ettiğinin 
saptanması gerekirdi. 
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Bu olmadığına göre, bunu burada Komisyon Baş
kanı olarak görüşmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yanlış bir uygulamaya geç
meyelim; eğer, «komisyonların, yeni kurulduktan 
sonra, Genel Kurul gündeminde olan tasarı ve tek
lifleri üzerinde görüşlerini ifade etmelerine gerek 
yoktur» şeklinde bir uygulamaya girersek, demokra
tik hukuk devleti anlayışımızı ve Parlamentodaki, 
genel kurullardaki, hukuk devletine uygun bir çalış
ma düzenini kabul etmemiş ve keyfiliğe yol açan 
bir duruma girmiş oluruz. 

Metin burada görüşülürken, bir milletvekili, me
tin hakkında komisyonun görüşünün ne olduğunu 
sorduğu zaman, Sayın Sezgin bulunduğu yerden na
sıl ve neyi ifade edecektir? Şu anda, bu kararname
nin görüşülmesinde Sayın Komisyon Başkanı bizi 
temsil etmemektedir; çünkü, bizimle görüşmemiş, 
bizim kanaatlerimizi, görüşümüzü almamış ve bir 
karara da bu raptedilmemiş; benimsenen, «benimsen
memiş» veyahut «benimsenmiştir» diye bir karar 
alınmamıştır. Öyle ise, Sayın Sezgin'in, şu anda 11 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname görüşülür
ken, komisyonlara ait olan yerden komisyon adına 
görüşlerini ifade etmek yetkisi, hukukî anlamda, 
yoktur. 

Bu nedenle, şu anda Sayın Başkanlığa şunu ifade 
etmek istiyorum: Bu tüzük tartışması burada, Yük
sek Kurulunuzda da karara bağlanamaz; yani Sayın 
Başkan, «İçtüzüğün 45 nci maddesine göre, Komis
yonun, benimseyip, benimsememesi hakkında topla
nıp bir karar vermesi gerekir mi ve verdiği kararı 
Meclis Başkanlık Divanına bildirmesi gerekir mi ge
rekmez mi?» şeklinde bir oylamaya gidemez ve Sa
yın Başkan bu konuda kanaat de izhar edemez. Çün
kü, 45 nci madde çok açıktır: Her Komisyon, sa
vunması gereken veyahut da görüşlerini ifade etmesi 
gereken kanun tasarı ve teklifleri üzerinde, raporlar 
üzerinde görüşlerini saptayacak ve Parlamento hu
zuruna, Genel Kurul huzuruna böyle gelecektir. Bu 
nedenlerle, Sayın Başkanın, 45 nci maddede «benim
sememe esastır» şeklindeki görüşüne katılmıyoruz ve 
şu anda Komisyon Başkanı, bu tasarının, bu metnin, 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin görüşülmesinde, 
görüş ifade edecek yetkiyi Komisyondan almamış
tır; «benimseme ve benimsememe» üzerinde hiçbir 
görüş ifade edemez ve benimsemediğini veya benim
sediğini de ifade edemez. Komisyon olmayınca, Ko-
misyonun görüşü olmayınca burada kanunlar görü

şülemez. Parlamentoda kanunların görüşülmesi için 
Komisyonun, hükümetin bulunması, ekseriyetin bu
lunması gerekir. 

Bu nedenlerle, bu Kanun Hükmündeki Kararna
menin evvelemirde Komisyona iade edilmesini ve 
Komisyondan bir karar bir görüş tespitinden sonra 
Yüksek Genel Kurula tekrar sevk edilmesinin gerek
li olduğunu, zorunlu olduğunu, hukukî bir zorunluk 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Sayın Karagözoğlu, söz istiyorsunuz, Başkanlık 

tutumunun lehinde mi konuşmak istiyorsunuz efen
dim? 

COŞKUN KARA.GÖZOĞLU (İzmir) — Öner
geyi okursanız lütfen, zapta geçmesini istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 

Komisyonun kuruluş tarihinin tespit olunarak, 
İçtüzükte öngörülen bir aylık sürenin geçip geçme
diğinin belirlenmesini, bu hususun tarafınızdan tu
tanaklara geçirilmesi için beyan olunmasını arz ve 
teklif ederim» diyorsunuz. Yani «Komisyonun ku
ruluş tarihi zapta geçsin» diyorsunuz. 

Komisyonun kuruluş tarihi belli Sayın Karagöz
oğlu. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bir ay oldu mu 
efendim? 

BAŞKAN — Hayır, bir ay olmadı. 
Sayın arkadaşlarım, usul tartışması sonunda bir 

oylamaya gitmeyeceğim. Genel Kurula, 45 nci mad
denin gerekçesini okumak istiyorum: «Seçimi yeni
den komisyona, eski komisyon raporlarının otoma-
tikman gelmesi esası kaldırılmıştır. Bu "husus, kanun
ların boş yere sürüncemede kalması sonucunu doğur
maktadır. Bunun yerine, komisyonların tasarı ve tek
lifler üzerindeki insiyatifini kaldırmamak için ko
misyonlara, isterlerse raporu geri çekmek hakkı ve
rilmiştir» denilmektedir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Komisyon toplan
madı Sayın Başkan. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Gerek ge

rekçesinde, gerek maddede, Komisyon başkanına ve
rilmiş bir görev yoktur, «Komisyon isterse yapar» 
deniyor. 
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HÜDAİ ORAL (Denizli) — «Başkan» değil... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Komisyo
nun bir şeyi isteyip istemediği, ancak toplanmasına, 
o konuyu görşmesine ve karar almasına bağlıdır. 
«Komisyon başkanı» dense, sizinle beraberim; ama 
«Komisyon» deniyor. 45 nci madde böyle diyor, ge
rekçe böyle diyor. Sayın Sezgin komisyon değil. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir sorum var: 

Yarın, Plan Komisyonu üyelerinden herhangi 
birisi Saym Komisyon Başkanına başvurarak, bu 
konuda benimsememe kararı alınmasını talep etse; 
bugün de siz bu tasarıyı kabul ettirseniz ne olacak? 
Bir ay dolmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, ben Başkanlığınızın 
görüşünü ifade ediyorum. Yani ben yeni Komisyo
nun benimseme kararının istisnaî olarak hüküm al
tına alındığını; gerekçe muvacehesinde benimseme
nin kaide olduğunu kabul ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anlıyorum efen
dim. Sayın Karagözoğlu size bir soru yöneltti; ben 
de tekrarladım, bir ayın dolmadığını söyledim. Bir 
ay dolmadan komisyon üyelerinden herhangi birisi
nin komisyon başkanlığından bu şekilde bir talepte 
bulunma hakkı var mıdır, yok mudur? 

BAŞKAN — Elbette mümkün Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Peki, bugün siz 
bunu bu haliyle çıkartırsanız... 

BAŞKAN — Bu konudan dolayı Başkanlığımıza 
intikal etmiş bir istem yok Sayın Birgit. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Biz, Komis
yon üyesi olarak görüşülmesi talebinde bulunuyoruz 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben sizin Baş
kanlığınıza söylemiyorum efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim. Sayın 
Buldanlı, bir açıklığa kavuşmak istiyoruz. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Böyle toplantı ol
maz... 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzü yeni uyguluyoruz. 
Elbette kabul etmeniz lâzım ki, İçtüzüğümüzün uygu
lamasında en iyi ve en isabetli şekilde bir tatbikat 
yaratalım. İstirham ederim... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, sonra 
gelenek oluyor, «13 Mayıs günü böyle uygulandı» 
deniyor. Belki beş sene, on sene sonraki 13 Mayıs 
günlerinde başka tasarılar, başka teklifler böyle uy
gulanacaktır. Mademki bir ay dolmamıştır... 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Birgit, bir ay dolduktan son

ra zaten mesele kalmıyor. O, sükût-u hak müddeti
dir efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
böyle toplantı olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, istirham ediyorum 
efendim. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir sayın üye ifade etsin, anlaya-
yım efendim. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, Baş
kan Komisyonu toplamıyor. Biz onun insiyatifinde 
değiliz. Bizim de komisyon üyeliği hakkımız var. Na
sıl ıskat edersiniz? 

BAŞKAN — Efendim, konuyu Yüce Meclisin 
oylarıyle halletmek mümkündür. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tüzük, Tüzük... 
BAŞKAN — Mümkündür. 
Ancak, yanlış bir uygulamada Genel Kurulun 

kararını aldığımız takdirde, bilâhara bunun içinden 
çıkmak mümkün olmuyor. Meseleyi Başkanlık tutu
mu olarak halletmek istiyorum; ama Genel Kurul 
ısrar ederse oylarım efendim. (M. S. P. sıralarından 
«Oylayın, oylayın» sesleri) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, müracaat ettik efendim. Oylamadan önce... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Durak -
oğlu; Komisyon sadece Başkan tarafından toplantıya 
çağırılmıyor. Bütün Komisyon üyelerinin bir nisap, 
bir oran içerisinde Komisyonu toplantıya çağırma 
olanağı var. Komisyon üyelerinin bu hususu bilme
diğini kabul etmek mümkün değil. Hal böyle olunca, 
Komisyon üyeleri de bugüne kadar Komisyonu top
lantı için çağırmadıklarına göre, bugünkü duruma 
muvafakat etmiş sayılıyorlar elbette. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Müracaat 
ettik efendim. Mümkün değil efendim. Daha süre 
vardır, bir aylık süre dolmamıştır efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkam, Plan 
Komisyonu diğer komisyonlar gibi değil, hükmü 
var bunun, nasıl ekseriyeti sağlayacağız orada? 
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ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir aylık süreyi şe
kil bakımından sizin istemeniz lâzım Sayın Başkan. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sezgin. 

Efendim, bu konu ile ilgili olarak karara varmak 
üzere birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,58 

..*. •>©-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 18,16 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akovn (Si as), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 75 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

VII. — USUL HAKKİNDA GÖRÜŞMELER 

7. — İçtüzüğün 45 nci maddesinin uygulanmasıy-
le ilgili görüşmeler (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edeceğiz efendim. 

Değerli arkadaşlarım... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, da

ha evvel, «Oylamaya gitmeyeceğim» diye iradenizi 
açıkladınız. «Bu karar sizi bağlamaz mı?» diye ben
deniz bu hususu soruyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rica ederim 
Sayın Battal, lütfedin oturun efendim. Beyanımızı 
da biliyoruz, zapta geçen hususu da biliyoruz efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım, Başkanlığın yaptığı inceleme 
sonunda, Başkanlığın görüşünde herhangi bir deği
şiklik olmamıştır. Yani, eski komisyonun kararını 
yeni komisyonun benimseyip benimsememe konu
sunda insiyatif sahibi olduğu ve komisyon gündem
de bulunan konu hakkında ve yeniden bir karar al
mak üzere, eğer Komisyon raporunu geri almamışsa, 
gündemde bulunan konunun görüşüleceği yönünde
dir Başkanlığınızın kanaati. Ancak, bir kanaati iz
har ederek uygulamaya girmemek için, Genel Kuru
lun, yapılan usul görüşmeleri altında bu konudaki, 
bu konu ile ilgili olarak kararını almak lüzumuna 
inanıyorum. Onun için konuyu oylayacağım. 

III. — YOKLAMA 

SELÇUK ERVERDI 
yok efendim. 

(Erzurum) — Ekseriyet 

(C. H. P. sıralarından bir grup milletvekili ayağa 
kalktı) 

BAŞKAN — «Çoğunluk yok» diyorsunuz... 
(A. P.' sıralarından «Kaçmayın, kaçmayın» sesleri, 
gürültüler) 

İstirham ediyorum efendim, rica ediyorum, hiç
bir sayın üyeyi, Başkanlık, Genel Kurul salonunda 
tutamaz... (A. P. sıralarından gürültüler) Sayın Yal

çın, Sayın Yalçın, hiçbir üyeyi Başkanlığın Genel 
Kurul salonunda tutmaya imkânı yoktur, rica ediyo
rum. 

Yoklama isteminde bulunan üyelerin isimlerini 
tespit ediyorum efendim. 

Sayın Erverdi, Sayın Birler, Sayın Durakoğlu, 
Sayın Oral, Sayın Çubukçu, Sayın İlhan, Sayın Ta
bak, Sayın Yüzbaşıoğlu, Sayın Tüzün, Sayın Çalın, 
Sayın Özeke ye Sayın Çıtırık. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, zatıâlinizin son beyanı ile bir oylama olup olma
dığını anlayamadık. 
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BAŞKAN — Sayın îslâm, bu konuyla ilgili ola
rak «Oylama yapacağım» dedim. 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Bizim, ob
jektif olarak, ıttılamıza varmış bir oylama iradeniz 
takarrür etmedi. Sizin henüz derununuzda bulunan 
bir oylama arzunuzu biz anlayamazdık, Oylama ira
deniz takarrür etmedi. 

BAŞKAN — Elbette Sayın îslâm, oylama yapa
cağım hususunu arz ettim Genel Kurula efendim. 
Belki dalgınlığınıza rasgeldi. 

Teşekkür ederim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kimse kurta
ramayacak, kimse. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, istirham ediyo
rum, izin verirseniz yoklama yapalım efendim. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
Ayıp, ayıp. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonu

cunda salonda gerekli çoğunluğun bulunduğu anla
şılmıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, uzatma takririni oylayın. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumunu biraz evvel 
arz ettim. Başkanlığın tutumu... 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, zil 
çalıyor; ama niye çalıyor? 

BAŞKAN — Efendim, oylama yapacağım da 
onun için Sayın Yahşi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylama bitti Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama yapmak için zil çalmak ge
rekmiyor mu Sayın Ataöv? (Gürültüler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Uzatma 
takririni oylayalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biz adaletin tecellisi için 
yardımcıyız. Sizlerin de müşahedeniz altında çalış
maya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlık, yeni komisyo
nun, eski komisyon görüşünü benimsemeden gündem
deki konuyu görüşülebilir halde olduğunu kabul et
miştir. Bu hususu Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum. Başkanlığın tutumu lehinde olanlar «Kabul», 
aleyhinde olanlar tabiî «âdemi kabul» yönünde oy 
kullanacaklardır. 

Başkanlığın tutumunu onayınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Başkanlığın tu
tumu yönünde işlem yapılacaktır. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım 11 sayılı Ka
rarnamenin görüşmelerine geçiyoruz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesi, görüşmelerin 
saat 19,00'a kadar olduğunu âmirdir. Saat 19.00'a 
gelmiş olduğuna göre, meselenin bitmesi de müm
kün değildir, dikkatinize sunuyorum. Sonra, başlan
mamış bir meselenin uzatılması da mevzuubahso-
lamaz. Arz ederim. 

Sayın Ahmet Çakmak da geçen oturumda buna 
benzer bir uygulama yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, durumu biliyorum 
efendim, teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Komisyonun Başkanlığımı
za gelmiş olan raporunu okutuyorum efendim. (A. P. 
sıralarından «Lüzumu yok» sesleri) Gayet kısa; sa
bır buyurun efendim. 

(Plan Komisyonu raporu okundu) 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Muhalefet 

şerhi var Sayın Başkan. 

Başkan okutacağım efendim. 
(Karşı oy yazısı okundu) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, konu ile ilgili 

olarak, gruplar adına Başkanlığımıza söz istemi gel
memiştir. Şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Hasan Yıldırım, Sayın Ali Sanlı ve Sayın Yılmaz 
Alpaslan söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Ancak, Sayın Ertem bir uzatma önerisinde bu
lunuyorsunuz. İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesi, zo
runlu hallerde ve o birleşim için geçerli olmak kay-
dıyle ve sona ermek üzere olan işler için uzatma ka
rarı verileceğini âmirdir. Saat 19,00'a gelmiş bulun
maktadır. (C. H. P. sıralarından «geçti, geçti» ses
leri) 

Rica ediyorum, istirham ediyorum efendim. 
Bu nedenle, gündemde yer alan seçimi yapmak 

ve denetimle ilgili konulan görüşmek için, 14.5.1975 
Çarşamba günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.03 

mm^ 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Bakanlıklar ve Kurumlara verilen 1, 2, 3 ve 4 
ncü derece kadrolara ilişkin sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirel'in cevabı (71475) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarım
la dilerim. 

Murat Kâhyaoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

1. — 657 sayılı Yasanın 34 ncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu ile Başbakanlık, bakanlık ve diğer 
kurumlara verilen 1, 2, 3, 4 ncü derece kadroların 
sayıları, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kurumlar
da üzerine artı 50, + 100, + 150, + 200 gösterge
leri de belirtilmek suretiyle sayıları ve dağılımı ne
dir? 

Bakanlıklar ve kurum kadrolarının tümüne göre 
oranları ne. kadardır. 

2. — Bilindiği üzere, 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kad
rolara 7 - 1 0 yıllık hizmet süresi bulunan Devlet me
murları atanabilmektedir. Bu biçimde atamalar ile 
personelin emekli müktesebinin üzerinde ödenen 
maaşların Hazineye getirdiği malî yük ne kadardır? 

3. — Emekli müktesepleri atandıkları 1, 2, 3 ve 
4 ncü derece kadroların altında olan personelin sa
yısının bakanlık ve kurumlara göre dağılımı nedir? 

4. — Kurumlara 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadro
lar verilirken hangi ölçüler kullanılmıştır. 

5. — Tüm kurumlara verilen en küçük ve en 
büyük yan ödeme nedir? 

6. — Bakanlık ve kurumlara verilen yan ödeme
ler dökümü nedir? 

7. — Yan ödemelerin dağılımında hangi ölçüler 
kullanılmıştır? 

8. — Yan ödemelerin tutarı, sayısı ve kapsamı
nın geliştirilmesine rağmen yakınmaların sonu alın
mış mıdır? Yakınmalar varsa sebebi nedir? Ne gibi 
önlemler düşünülmektedir? 

9. — Yan ödemelerin tümünün bir yıllık tutarı 
ne kadardır? 

Yazdı soru cevabına ekli listeler çokluğu nedeniy
le yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğündeki 
(7/475) sayılı esas dosyasındadır. 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 5 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-471/2464 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 31 . 3 . 1975 tarih ve 
7/475-2101/18381 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun Ba
kanlıklara ve kurumlara verilen 1 - 4 ncü derece kad
rolarla yan ödemelere ilişkin 26 . 3 . 1975 tarihli ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

*Saygıyle arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun ya

zılı soru önergesinin cevabıdır. 
Bakanlıklardan ve Devlet Personel Dairesinden 

alınan bilgilere göre : 
1. — 657 sayılı Yasanın 34 ncü maddesine göre, 

Genel ve Katma Bütçeli kurumlar ile Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden veri
len kadrolar ve ek göstergelerin sayıları ve bu kad
roların kurumların tüm kadro sayılarına oranları ek
li (1) sayılı cetvelde, 

2, 3. — 657 sayılı Yasanın 68 nci maddesi uya
rınca, kazanılmış hak aylıklarının üstünde 1, 2, 3 ve 
4 ncü derece kadrolara atananların kurumlar itiba
riyle sayıları ekli (II) sayılı cetvelde, gösterilmiştir. 
Bu durumda olan memurların kazanılmış hak aylık 
derecelerine ilişkin kademeler ile almakta oldukları 
aylık derecelerine ait kademelere ilişkin olarak ba
kanlıklardan alınan yazıların suretleri eklidir. 

4. — 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceli kadroların saptan
masında : 

a) Görevin Devlet için taşıdığı önem ve değer 
ile yetki ve sorumlulukları, 

b) Görevin kapsamı, genişliği ve çeşitliliği, 
c) iş hacmi, 
d) Kurumun cari ve yatırım bütçesi, 
e) Memur ve işçi sayısı, 
f) Örgütün büyüklüğü ve yaygınlığı, 
g) Hizmetin kalkınma planındaki yeri ve öne

mi, 
h) Görevin kamusal değeri, 
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Gibi veriler esas alınarak görevlerin birbirleriyle 
kıyaslaması yapılmakta ve eşit değerde olanlar için 
aynı derecelerin saptanması ve böylece kurumlarara-
sı genel dengenin sağlanması yoluna gidilmektedir. 

5. — Kurumlarda en küçük yan ödeme miktarı 
200 TL. en yüksek yan ödeme miktarı 4 200 TL. dır. 

6. — Bakanlık ve kurumlara verilen yan ödeme
ler tek liste olarak 30 . 3 . 1975 gün ve 15193 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/9705 sayılı Kararna
mede gösterilmiş olup bunun dışında bir liste bulun
mamaktadır. 

7. — Yan ödemelerin dağılımında : 

a) Teknik, sağlık ve eğitim hizmetlerine önce
lik verilmiş, görevin yerine getirilmesinde ve çalışma 
şartlarında değişiklik olan haller ve tehlikeli işlerde 
çalışma durumu dikkate alınarak değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

b) Sağlık ve teknik hizmetlerin yurt içinde den
geli dağılımını temin için taşra kuruluşları ve bilhas
sa kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanların du
rumlarına öncelik verilmiştir. 

8. — Bu zamlar % 75 oranında gerçekleştiği hal
de, gerek katsayının ve gerekse gösterge tablosunun 
eksiklikleri ile geçim sıkıntısının giderilmesi bu öde
melerden beklendiği için bu zamlara ilişkin şikâyet
ler önlenememektedir. 

9. — Genel ve katma bütçeli kurumlar ile Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinde çalışan personele fiilen ya
pılan ödeme 3 400 000 000 TL. civarındadır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale bölgesinde tütün baş fiyatına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak' 
in yazılı cevabı (7/497) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

1. — Marmara ekici tütün piyasasının ilk günü 
41 lira olarak tespit edilen baş fiyat Çanakkale'de 40 

lira olarak uygulanmıştır. Bilhassa Yenice ve Agonya 
tütünlerinin özellikleri vardır. Buna rağmen baş fi
yatın Bursa'ya göre daha az tutulmasının gerekçesi 
nedir? 

Çanakkale bölgesinde baş fiyatın yükseltilmesini 
düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 12 . 5 . 1975 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 

Sayı : 054 - 2274 

Konu : Sayın Orhan Çanaeri'nin ya
zılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
14 . 4 . 1975 gün ve 7/497-2201/18958 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çaneri'nin 
Çanakkale bölgesinde tütün baş fiyatına ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı eklice sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak 

Marmara Bölgesinde Düzce, İzmit, Bursa, Hen
dek, Agonya ve Trakya olmak üzere 6 menşe tütün 
üretilmektedir. Her menşe tütün taşıdığı özellikle ve 
dolayısiyle tütün Endüstrisindeki yeri ve önemine 
göre değerlendirilmektedir. Ayni menşe tütünlerine 
üretildikleri üretim merkezlerinin iklim ve toprak 
şartlarının tevlit ettiği kalite farklılıkları gözönünde 
tutularak değişik baş ve ortalama fiyatlar verilmek
tedir. Örneğin Bursa menşei tütün üreten alım nok
taları iki grupta toplanmıştır. Birinci grupun baş fi
yatı 41 kuruş, ikinci grupun baş fiyatı ise 40 ku
ruştur. 

Ayni tip tütün üreten Hamdibey ve Yenice alım 
noktalarının baş fiyatları saptanırken menşe farklılık
ları nazarı dikkate alınmıştır. Bursa ve Agonya men-
şelerine öteden beri uygulanan baş fiyatlarda bu 
farklılıklar mevcuttur. 

Son beş yıla ait aşağıda sunulan tabloda bu du
rum açıkça görülmektedir. 
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Ürün 
yılları 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 nci 
Bölge 

15,50 
15,50 
18,00 
32,00 
41,00 

MH Meclisi 

Bursa 
2 nci 
Bölge 

13,50 
13,50 
16,00 
30,00 
39,00 

B : 

Agonya 

15,00 
15,00 
17,00 
31,00 
40,00 

75 13 . 5 . 1975 O 

Önümüzdeki yıllarda baş fiyatlar yeniden bir de-
ğcrbndirmeye tabi tutulacak olursa, diğer menşe tü
tünleri için saptanacak artış oranları Agonya menşe-
ine de uygulanacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak 

t>n<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1975 Salı 

Saat : 15.00 

î 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

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

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

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

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

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

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

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 



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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakam 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. — istanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının püot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/27) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 
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I 37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta-, 
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba-

I kanından sözlü soru önergesi (6/76) 
38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt-

I larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki-

I len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/78) 

I 40. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
I Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 

Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
I sözlü spru önergesi (6/79) 

41. — Mamisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
I kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakamndan 
I sözlü soru önergesi (6/80) 
I 42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
I ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan^ 
I dan sözlü soru önergesi (6/81) 

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

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

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

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in. 
I Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya

yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, TRT 
I programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/87) 
49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/88) 

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

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



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

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

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

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

56.: — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamnd t̂'s sö/îü 
soru önergesi (6/96) 

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

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

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

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

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/Î04) 

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

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

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

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

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

67. — Burdur Milletvekili Faik KırbaşlTnın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

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

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

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

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

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

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

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Mülî Eğitim Bakanından sözlü 
>.oru önergesi (6/120) 

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

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

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

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 
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80. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

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

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

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

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

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

88. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kumlunun 7/8083 saydı kararma üişkin 
Köy îşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

91. — içel 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) (*) 

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

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

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine üişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

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

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

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

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

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

100. — 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 SOKI önerge
si (6/155) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına üişkin Ulaştırma Bakanın-
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel üinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

104. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-
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la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

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

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

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

108. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/169) 

111. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

113. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

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

116. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

118. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

119. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

120. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

121. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

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

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

125. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerin© 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

126. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

127. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

128. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu

nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 



tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; G. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1975) 

2. — 854 sayılı Deniş iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 9S nci maddesinin Vl'T nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı tş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; tstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın 
1475 sayılı İş 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) 

4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

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

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
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 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

7. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayıü Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

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

9. — 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 içişleri. Ba
yındırlık, fmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1974) 

10. — 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) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'-
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 



Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 , 1974) 

12. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kuru! 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (î/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1974) 

13. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Pian komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Pian 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24.3 .1975) 

X 16. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 

[ Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı ; 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 

14. — Atatürk Orman Çiftliği arzisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Curnhurbaşkariuica Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: | 
l . 11 . 1974) 

X 15. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık | 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka j 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen-



Dönem : 4 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : | | 3 © I H C I 6 K 

2 3 . 5 . 1972 Tarihli ve 1589 Sayılı Kanunun Verdiği Yetkiye 
Dayanılarak Çıkarılan 1 3 . 2 . 1 9 7 4 Tarihli ve 11 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 3 1 . 5 . 1974 Tarihli 12 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin (g) Bendinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Tasarısı Hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
Tezkeresi ve C. Senatosunca Yapılan Değişiklikler Hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 

1/324) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 441) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 3 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2665, 1/324 

MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 7 . 2 . 1975 gün ve 391 - 4335 sayılı yazınız : 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdi 
•gi yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13 * 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasansımn, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
18 . 3 . 1975 tarihli 42 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiş-' 
tir. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V3 

Mehmet Ünaldı 
AÇIK OY NETİCESİ : 101 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

88 
12 
1 

Not : Bu tasarı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25, 27 . 2; 6, 11, 18 . 3 . 1975 tarihli 36, 37, 39, 
40 ve 42 nci Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler : 
Kanun başlığı, 

Madde 1, 

Madde 2 metinden çıkarıldı.: 

Madde 3, Madde 4 numaraları değiştirildi.: 



Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/52, C. S. 1/324 
Karar No.: 48 

— 2 — 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

27 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 18 . 3 . 1975 tarihli 42 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «13.2.1974 
tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka-: 
rarnamenin «Ek Geçici 10 ncu madde» (g) bendinin, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili hük^ 
münün yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun» Komisyonumuzca, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire-; 
si Başkanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen metin görü-; 
şüldü : 

Cumhuriyet Senatosunun, 
Kanun Başlığını, 
1 ve 2 nci maddeleri içeren yeni 1 nci maddesini, 
1 ve 2 nci maddelerin birleştirilerek yeni maddenin tedvini sonucu olarak, sonra gelen madde numaraları-s 

mn teselsülünden dolayı yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü maddelerini, Komisyonumuz da yerinde 
görerek aynen benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur, 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Kâtip 
Elâzığ 
M. Buz 

İmzada bulunamadı. 

Çanakkale 
Muhalifim. 

O. 0. Çaneri 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kütahya 
A. Mahir Ablum 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

s 

Ağrı 
Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Erhan 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. N. Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 

Sözcü 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
H. Tosyalı 

Aydın 
/. Sezgin 

• 
Eskişehir 
5*. Öztürk 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 113'e 1 nci ek) 
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KARŞI OY YAZISI 

I - 11 sayılı K. H. K. yi görüşen Plan Komisyonu, , daha önce de karşı oy şerhinde, dile getirdiğimiz gibi 
77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince Anayasanın 94 ncü maddesine uygun olarak ku
rulmamıştır. Bu nedenle yetkisiz bir komisyonda görüşülmesi yasalara aykırıdır. 

11-11 sayılı K. H. K. sevk tarihine göre kendisinden önceki K. H. K. lerin önceliğine takaddüm ettiril
miştir. Bu yeni bir usul şeklidir. İçtüzük hükümleri böyle bir usul getirmemiştir. 

III - C. Senatosunun, M .Meclisi metnini değiştirişine gelince : 
a) Bu değişiklik, 50 yılı aşan Cumhuriyet tarihinde ilk defa ortaya çıkan ve hiç de olmaması gereken 

büyük bir talihsizliktir. 
b) 1589 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesini de değiştirmek yetkisini açıkça içermekte

dir. Buna rağmen değişiklik 11 sayılı Kararnameyi «Yetki dışı» olarak nitelendirmektedir. 

Hangi kanun hükmündeki kararnamenin veya bir maddesinin «Yetki dışı» olarak düzenlendiğinin saptan
ması, Anayasanın 64/son fıkrası ile Anayasa Mahkemesinin yetki alanına girer. Siyasal tercihlerle yargı yetki
sine tecavüz anlamında bir ibarenin C. Senatosu değişikliğinde yer verilmesi Anayasaya açık - seçik bir bi
çimde aykırılık ifade eder. 

Bu «Yargı» nm yani «Yetki dışı» yargısının ancak şöyle özel bir durumda yasal anlamı olabilirdi. Şayet 
11 sayılı K. H. K. Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Anayasanın 64/son maddesine 
dayanarak yapılan müracaat üzerine, Anayasa Mahkemesinin bu konuda verilmiş bir iptal kararı mevcut 
olsa idi. Böyle bir karar yoktur. Bu kararı ancak yetkili organ olan Anayasa Mahkemesi verebilir. 
Çoğunluğa dayanarak C. Senatosunun yargı yetkisini kullanmasına yasal dayanak yoktur. Aksine Anayasa
mız, bu yolu kesinlikle önlemiştir. Kuvvetler ayrılığına dayanan ilkenin doğal gereği olarak, C. Senatosunun 
yetkisini aşması gibi bir olay ile karşı karşıyayız. 

IV - Ayrıca Anayasamızın 64 ncü maddesi T. B. M. M. nin K. H. Kararnameleri üzerinde yapacağı iş
lemleri saymıştır. Ya kabul, ya ret veya değiştirerek kabule karar vermesidir bunlar. 

C. Senatosu ise 64 ncü maddede sayılanlardan ret kararı ile yetinmemiş «Ret ve iptal» edilmiştir, ekle
mesini kullanmayı tercih etmiştir. 

Asıl maksadın ne olduğu ise, aynı cümlede K. H. Kararnamenin doğurduğu bütün hukukî sonuçları ile 
ret ve iptal edilmiştir demek suretiyle, ortaya çıkmaktadır. 

Birinci maddenin 1 nci cümlesindeki «Yetki dışı» ile yukarıda arz ettiğimiz eklemeleri bir arada düşünür
sek bu defa da gerçek niyet açığa çıkmaktadır. 

C. Senatosuna göre; 11 sayılı K. H. Kararnamenin yasal dayanağı yoktur. Bu nedenle K. H. Kararname 
hukukî sonuç doğuramaz. Bu yüzden çıkarılmış K. H. Kararnameye dayamlarak Bakanlar Kurulu kararının 
da iptaline karar veren, bir madde düzenlenmesine girmiştir. 

Yargı yetkisine ve icra yetkisine son derece ileri bir tecavüzdür. Anayasanın 64 ncü maddesine de ay
rıca aykırıdır. 

Ne taraftan bakılırsa bakılsın, C. Senatosunun yaptığı değişiklik, mevzu hukuka, Anayasaya aykırı olması 
nedeniyle benimsenme kararına muhalifiz. 

Sivas Milletvekili istanbul Milletvekili Ağrı Milletvekili 
A. Durakoğlu A. N. Ölçen C. Erhan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 113'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

23". 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak çıkarılan 13.2. 1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14800 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname reddedilerek 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ek geçici 10 ncu maddesine, 31 , 5 . 1974 tarih
li 14901 sayıhResmî Gazetede yayımlanan, 30.5.1974 
tarihli 12 saydı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen aynı konudaki (g) bendi reddedilerek yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

»MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.; 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13.2. 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin «Ek geçici 10 ncu madde» (g) 
bendinin, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ilgili hükmünün yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 15 Şubat 1974 tarihli 14800 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan, 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname yetki dışı çıkarılmış olmakla, bü
tün sonuçlariyle birlikte ret ve iptal edilmiştir. 

31 Mayıs 1974 tarihli 14991 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanmış olan 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin (g) bendinin 
işbu kanuna aykırı olan hükmü de kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

13 . 2 . 1974 tarihli 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 v 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin «Ek geçici 10 ncu madde» (g) bendinin, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili hük

münün yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun.. 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 113'e 1 nci ek) 


